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C A R T A  D E  P R E S E N T A C I Ó  D E  L A  C A N D I D A T U R A  A L 
P O B L E :

Benvolguts riuprimerencs i riuprimerenques,

Ens  voldríem  presentar  a  vosaltres  amb  aquesta  frase  de  Thomas 
Macaulay: “El millor  govern és el que desitja fer feliç al seu poble i sap 
com aconseguir-ho”, la primera part d’aquesta frase reflexa íntegrament 
el  nostre  pensar.  La  segona part  és  un  mica  agosarada  si  penseu  que 
nosaltres  només  amb  les  nostres  idees  volem  aconseguir  que  sigueu 
feliços. 
Però un dels nostres lemes és el diàleg, i aquesta paraula diàleg implica 
escoltar i estem convençuts que entre tots podrem mantenir Santa Eulàlia 
de Riuprimer  com el poble que a tots ens agrada,  perquè  som gent de 
Santa Eulàlia de Riuprimer: ens estimem el poble, el que vam conèixer, el 
que és i el que ha de ser.

Alguns de nosaltres ja ens van alliçonar sobre el que passa si un poble no 
participa de forma activa en la seva història, per tant pensem que estem 
obligats a participar en el dia a dia de les activitats del nostre poble.

En aquesta presentació, no ens agradaria parlar de coses que ja no tenen 
solució, i evidentment no som de les  persones que ens agrada criticar per 
criticar.  Per  tant és important passar fulla ràpidament i  posar-nos tots 
junts a treballar, per aquesta raó us demanem que el vostre vot del proper 
dia 22 de maig sigui un vot fet des de l’anàlisi profund de qui ha de ser 
l’equip que en els propers quatre anys marqui les línies de futur del nostre 
poble, aquestes persones no sempre són les que tenen més relació amb 
nosaltres, moltes vegades per a trobar el professional més adequat per un 
projecte  no  busquem  a  l’amic,  sinó  que  intentem  aconseguir  al  més 
competent, per tant tornant l’estadista del principi de la presentació heu 
d’intentar triar l’equip de persones que siguin capaços de fer de Santa 
Eulàlia de Riuprimer el poble que tots volem. Per aquesta raó i  perquè 
estem segurs que molts que no formeu part de la nostra candidatura sou 
molt importants i  teniu la capacitat de fer les coses que feu ben fetes, 
també us demanem ara, i us demanarem en el futur mitjançant consultes 
directes si  cal,  que participeu en la  política  consistorial,  que sigueu un 
poble actiu. 
Vosaltres heu de ser els  que marqueu les línies de desenvolupament del 
nostre poble.
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