Si us he de ser sincers, des de que vaig prendre la decisió de presentar la meva renúncia m'he
imaginat molt discursos possibles, fins i tot havia escrit algun esborrany, però arribat el moment i en
el context en el que estem, tinc el cap en un altre lloc i penso que la renúncia d'un regidor i el que
pugui dir passen en un segon terme. Tot i així sí que voldria fer algunes consideracions.
La primera es dir-vos, com ja vaig dir en roda de premsa, que presento la renúncia per motius
estrictament personals. No ha estat una decisió fàcil i menys en el context actual, però les coses han
anat així i el relleu no es podia produir en un altre moment per motius d'agenda personal, tant per
part meva com per part de l'Ester. En tot cas, per si a algú li quedés algun dubte, reitero, i ara més
que mai, el meu compromís amb l'alliberament nacional dels PPCC, el meu compromís amb el
projecte polític de la CUP on seguiré militant i amb el projecte polític de la Crida per Valls-CUP del
que seguiré participant activament. I aquí voldria aprofitar per fer una defensa del projecte polític de
la CUP i el de l'Esquerra Independentista. Un projecte que tan havíeu criticat alguns i que tan
critiqueu encara els altres, però que avui està articulant la defensa dels drets fonamentals del nostre
poble, que avui fa que parlem de sobirania, el que fa que molt de vosaltres parleu ara de
mobilització popular, d'auto organització, transformació, resistència pacifica i de canviar les coses
des de baix. Un projecte polític que ha demostrat tenir raó en moltes de les coses que deia i que està
traçant el camí cap a la independència del nostre poble. És aquí on sempre em trobareu.
Pel que a aquest dos anys i escaig com a regidor, dir-vos que mai m’he acabat de sentir còmode, no
pel tracte personal que he mantingut amb cadascun de vosaltres o amb la gent de la casa sinó perquè
la vida institucional és encorsetada i tot té un punt de teatralització. No és el meu estil. Tot és lent,
feixuc, burocratitzat, protocol·lari... la institució té poc de revolucionari i jo soc persona d'acció.
Aquest dies ho recordava, quan a peu de carrer estàvem organitzant-nos, prenent decisions i tirant
endavant accions col·lectives enfront del que considerem una injustícia. Aquest dies m'han recordat
al que vam viure durant el 15-M i també que la meva vinculació a la política neix allí, a les places i
carrers, aquells que avui, com ahir, dèiem que seran sempre nostres. En aquest sentit, estic content
de deixar la institució i recuperar la militància de base, m’hi sento més còmode i més lliure.
Seguint amb les valoracions, dir-vos que hi han poques coses que m'hagin sorprès durant aquest
temps, i això no es precisament positiu, donat que l'opinió que em mereixien algunes coses era
negativa i després d'aquest dos anys el que faig és simplement constatar allò que ja intuïa: falta de
transparència, personalismes, canvis de cadira, llocs a mida, favors, licitacions, poca transversalitat,
poca participació i el segrest de conceptes com cooperació, participació, cohesió, etc.
Del Govern, bé, no sé què més puc dir que no haguem dit ja. Estem davant d'un govern parcel·lat
amb poc feeling entre les parts i amb una majoria absoluta que no ha permès el diàleg que ens
hauria agradat mantenir entorn a molts temes. El paper del PDCAT està a les antípodes del que
nosaltres voldríem però ha estat el que podíem esperar. No puc dir el mateix d'ERC, que és una de
les poques coses que sí que m'han sorprès i que com ja he dit en repetides ocasions m'han
decepcionat molt . Crec que heu fet tot allò que sempre havíeu criticat a Convergència, quan encara
éreu crítics, i que la vostra tasca es limita a seure bé i a intentar visualitzar-vos fent moltes fotos,
això que no falti. Però en discurs heu acabat assumint el del PDCAT i això per un partit
suposadament d'esquerres és molt trist. Almenys des del meu punt de vista.
No voldria acabar la meva intervenció sense agrair als votants haver-me donat l'oportunitat de ser el
seu representant a la institució, espero haver estat a l'alçada del que esperaven. Agraïments també a
l'assembla de la CUP per la seva fortalesa, experiència, escalf i comprensió a l’hora d'acceptar la
meva renúncia. Als companys regidors per tot el que hem viscut, suat i après junts, sense ells això
no hauria estat el mateix. A la família, amics, companys de feina i a la meva companya per
acompanyar-me i animar-me sempre i per suportar els meus excessos de feina i les meves
absències. I finalment a l’Ester, per assumir el compromís i la responsabilitat de fer-me el relleu, per

mi, ella sempre havia sigut la meva candidata. Sort i encerts!
I per acabar dir que estic molt i molt orgullós d'aquest poble i de la seva gent. En el dia a dia tots
ens trobem molts defectes però quan hi hem de ser hi som i som imparables. Encara avui no puc
esborrar dels meus ulls la imatge de milers de vallencs i vallenques defensant les urnes tot i les
hòsties que estaven caient. Seguim així que guanyarem!! Quin orgull dir que soc de Valls, que soc
vallenc.
Seguim, seguirem!
Visca la terra!

