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coincidit i la resposta ha estat sempre que es confiava en mi
per a aquesta responsabilitat, per mèrits i capacitats.
Però una vegada i una altra he vist com les promeses no es
complien i m’ha tocat acceptar aquesta realitat, l’alcaldia és
el meu sostre polític.
Moltíssimes vegades m’he sentit sol, completament sol. He
trobat a faltar massa sovint l’escalf de la gent, no m’he sentit
amb prou suport. Sóc molt exigent amb mi mateix i penso
que la feina feta aquests anys hauria de rebre més suport del
que he tingut. Quan en els diferents àmbits de la política en
els quals no he deixat de lluitar, el municipal, el comarcal, el
provincial i el nacional, no et sents amb prou suport, el millor
és acceptar la realitat i deixar-ho. No m’he sentit mai prou
valorat, aquesta és la realitat.
La meritocràcia no sempre es posa en valor en política i adonar-me d’això a aquestes alçades posa en evidència la meva
ingenuïtat, cosa que he d’admetre com a autocrítica. Aquestes són una part de les regles del joc i si vull seguir en política,
he d’acceptar-les, i no és el cas; per tant, prefereixo no jugar.
Jo entenc la política com una dedicació honesta a treballar
per als ciutadans i ja he gastat massa energia en enfrontaments que no sumen. Cansa la mediocritat, cansa haver de
tenir tanta oposició per tot el que fas, entre els ciutadans, les
entitats, els partits de l’oposició, el teu propi partit a la ciutat,
a la comarca, a la província, etc.

Espero de tot cor, per l’estima que tinc a Cervera, que el
meu successor, sigui del partit que sigui, tingui molta més
ajuda i suport del que jo he tingut.
També demano el màxim respecte a la meva decisió i a tot
el que he dit. Fa més de 6 anys que he d’acceptar i encaixar
tota mena de crítiques i penso que també tinc dret per una
vegada a dir el que sento.
I un prec als alts dirigents de tots els partits, que es tingui
molt més en compte la Segarra o no ens tocarà cap més
remei que lluitar per anar a la vegueria de la Catalunya Central.
Si tinc salut, seguiré al front de l’alcaldia fins al juny de 2019.
Haurà estat una experiència fantàstica, de creixement personal, que no em penedeixo haver viscut.
M’emporto l’haver conegut persones fantàstiques, polítics
molt honestos i dignes, disposats a servir la gent. He conegut treballadors fantàstics que m´emportaria amb els ulls
tancats per fer equip en altres possibles projectes personals
de futur. He conegut ciutadans exemplars. He conegut gent
que m´han ajudat en moments molt difícils, grans persones
que tot ho posen fàcil.
A totes elles i a tots els que han intentat que la meva feina fos més agradable i fàcil, moltíssimes gràcies. Gràcies
a tots.
Cervera, dimarts 9 de gener de 2018

“EL VESTIT NOU DE L’EMPERADOR”
Els Reis Mags ja han passat per Cervera i un any més s’han
descuidat de regalar-nos altes dosis de coherència i humilitat, que bona falta fa a alguns, i continuem vivint entre
contradiccions.
Comencem amb la gran interpretació que el paer en cap
ens va oferir fa uns dies en roda de premsa pública, posant-se, una vegada més, al centre d’atenció fent servir la
institució municipal com a plataforma per anunciar el seu
futur personal. Aquest cop n’hi hagut per tothom, a tort i a
dret, culpabilitzant el partit polític que representa, l’oposició
que realitza la seva legítima tasca, les entitats cerverines i,
fins i tot, la ciutadania en general, sense mostrar cap tipus
d’autocrítica, modèstia ni empatia.
Ens ve en ment aquell conte infantil d’“El vestit nou de
l’Emperador”, que ens alerta de la vanitat i de la hipocresia
que no deixa dir les obvietats ni veure les veritats. A més,
en les seves declaracions titlla de “sostre polític” l’alcaldia
de Cervera, fet que considerem una falta de respecte a la
institució i, sobretot, a tota la població cerverina.
Deixant de banda les extravagàncies a les quals el paer en
cap ja ens té acostumats, i seguint amb el pas dels Reis
d’Orient per Cervera, recordem que ara fa tot just dos anys
de la polèmica amb la negativa de l’equip de govern de
la Paeria que les dones poguessin fer de Rei de l’Orient.
Després de “superar” aquest tic masclista, ens trobem,
any rere any, amb la visita d’un Rei Baltasar pintat de color

negre. I és que pintar blancs de negre és racisme. Evidentment, maquillar-se la cara de negre no és explícitament
racista, però mostra una falta de voluntat d’integrar l’ampli
col·lectiu immigrant.
En la Cervera oberta, participativa i diversa que volem, no
té sentit mantenir maneres de fer de fa quaranta anys i entenem que la Paeria de Cervera ha de ser capaç d’incidir
i proposar noves formes de fer. Així doncs, esperem que
de la mateixa manera que l’any passat ja vam veure una
dona fent de Rei d’Orient, esperem que l’any que ve puguem veure cerverins i cerverines de pell negra participant
activament a la cavalcada. Guanyarem una gran oportunitat
per incorporar grups que els sentim, i se senten, allunyats
de la nostra cultura, a una festa que ha superat en escreix
els seus orígens religiosos i que ha esdevingut imprescindible a qualsevol municipi de Catalunya. Són molts els pobles
que ja han superat aquest tema. Quan tardarem a fer-ho
nosaltres? De tot plegat, que possiblement a alguns els pot
sonar exagerat, se’n diu IGUALTAT.
Des de la CUP defensem i treballem per una societat feminista, integradora, plenament laica i socialment justa. Una
societat on les institucions públiques estiguin al servei de
la ciutadania, tota la ciutadania, i no es converteixin en un
aparador per al lluïment personal dels seus representants.
Ah, i per cert: el conte d’“El vestit de l’Emperador” acaba
que el neci monarca paga la seva vanitat quan un nen, amb
la seva innocència i sense estar sotmès a cap prejudici social, és capaç de veure les obvietats i crida que el Rei va
despullat!
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