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jordi casals, cap de l’oposició a l’ajuntament

El creixement del projecte a Torelló
pol pagès

En Jordi Casals va presentarse per primera vegada a les
eleccions municipals a Torelló
el 2003 amb només 25 anys en
una llista que estava encapçalada per ell mateix. En aquell moment Esquerra tenia un regidor
i era la força menys votada del
consistori. L’any anterior a les
eleccions locals es constitueix
la secció local al municipi i es
presenten a les eleccions municipals amb una candidatura totalment renovada. En aquelles
eleccions, Esquerra millora els
resultats, però, i es manté amb
un regidor. El PSC, que anteriorment governava amb ICV i el
regidor republicà, aconsegueix
la majoria absoluta.
Créixer des de l’oposició
El projecte d’Esquerra per a
la tercera població d’Osona en
nombre d’habitants és a mitjà
termini, per la qual cosa es
dediquen a fer oposició des de
l’ajuntament al mateix temps

que obren el partit a la societat
i a nous sectors de la població.
Creen un grup de treball del
grup municipal amb gent incorporada de fora de la secció local
i aconsegueixen incorporar
aquesta gent nova al projecte i
després a la candidatura a les
municipals del 2007.
En aquestes eleccions,
Esquerra es presenta amb els
deures fets, amb la consolidació
de la renovació iniciada cinc
anys abans i amb un projecte
engrescador. Concretament,
partia del fet que Torelló era un
poble en canvi, que creixia i que
es transformava.
Aquest creixement implicava
tant l’arribada de persones d’arreu de Catalunya com també
de fora de l’Estat, i des de la
candidatura republicana s’optava per desenvolupar polítiques
de cohesió social no només a
través dels serveis socials, sinó
també a partir de la cultura popular, de la promoció econòmica, de polítiques educatives que

anessin més enllà dels centres
educatius de formació reglada.
Esquerra de Torelló també
apostava clarament per una
política urbanística ordenada,
desenvolupant les zones de creixement de manera pausada i
totes elles amb els equipaments
que les havien de pertocar.
Crescuda electoral
Finalment, el resultat de les
eleccions municipals de 2007
dibuixa un mapa nou a Torelló.
El PSC perd la majoria absoluta i Esquerra creix fins a
aconseguir ser tercera
força, amb tres regidors, tenint la clau de
la governabilitat tant
amb el PSC com amb
CiU, i Esquerra decideix no pactar amb
cap dels dos perquè
no es garantia un govern
estable on hi
pogués tenir
incidència
política.

L’APUNT personal
Jordi Casals i prat
» Nascut a Vic el 1977, Casals és regidor i por-

taveu d’Esquerra a l’Ajuntament de Torelló des
del 2003.
Llicenciat en Història per la UB, és adjunt per la
Catalunya Central a la Secretaria de Joventut
de la Generalitat.
Militant d’Esquerra des de 2001, és membre
de l’executiva d’Esquerra-Osona, com a secretari d’Imatge i Comunicació, i d’EsquerraTorelló, com a portaveu del Grup Municipal.
És regidor portaveu d’Esquerra a Torelló des de
2003 i conseller al Consell Comarcal d’Osona.

«Esquerra ha arrelat
a Torelló i ha crescut
d’1 a 3 regidors
a l’Ajuntament»
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Setmanari Torelló

L’alternativa a un equip de govern sociovergent

Vista del Ple de Torelló mentre Casals pren la paraula.

Pol pagès

Després de la decisió d’Esquerra de no formar govern amb
cap de les dues forces principals a l’Ajuntament de Torelló
perquè no es garantien les
seves condicions, el PSC es veu
obligat a governar en minoria
i, en aquest període, té lloc una
col·laboració amb Esquerra en
alguns temes concrets. Tot i

això, al cap de mig any, moment en què s’havien d’aprovar
els pressupostos, el PSC i CiU
també arriben a un acord per
presentar un projecte perquè
Torelló s’inclogui a la convocatòria de la llei de barris de la Generalitat. L’entesa és tan gran
que els dos partits materialitzen
un pacte de govern pel que resta
de legislatura.

De tercera força a principal
partit de l’oposició
La nova situació deixa Jordi
Casals com a cap de l’oposició
al municipi. Esquerra assumeix
el nou rol amb responsabilitat
i rigorositat, precisament per
aquesta raó s’oposa al projecte
de la llei de barris presentat pel
PSC i CiU i amb el suport d’ICV,
perquè no es tenen en compte
les seves propostes. La Generalitat no l’atorga. Esquerra és
conscient que són l’alternativa
al govern actual i s’obren a més
sectors aprofitant el fet de ser el
principal partit de l’oposició, fet
que els porta avantatges, però
també inconvenients, atès que
l’exigència de responsabilitat
és més gran i ser l’oposició a la
sociovergència no és una tasca
fàcil perquè les xarxes socials
dels dos partits grans tenen una
causa comuna. Esquerra ha patit
l’opacitat del govern en alguns

Els governs
sociovergents
practiquen
la impunitat i
l’immobilisme
polític

aspectes socialment transcendents, fruit de la impunitat que
s’atorga la sociovergència, que
juntament amb l’immobilisme
polític són dues de les característiques d’aquests pactes.
L’alternativa
Els caps de llista de CiU i el
PSC no es tornaran a presentar, per tant, és per ells una
opció tàctica taponar l’activitat
de Casals, l’alternativa al seu
govern. Però Esquerra pren
cada decisió pensant en el
municipi i, sobretot, pensant en
el fet que és possible que aviat
governi Torelló. En aquest sentit, Esquerra actua en positiu,
amb rigorositat, i gràcies a això
ha estat el motor ideològic de
bona part del projecte que ha
aconseguit la concessió de la llei
de barris 2009. Com diu Casals
«per poder dir que no s’ha de
saber dir que sí».

