
ESCRIT DANIEL GARCÍA – COMIAT DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT 

DE GELIDA 

Bona nit a tothom, 

Primer de tot agrair al personal de Comunicació de l’Ajuntament i als col·laboradors de 

Ràdio Gelida que fan possible la retransmissió d’aquest ple municipal, així com que la 

gent de Gelida estigui informada, especialment en el context actual que la pandèmia no 

permet l’assistència de públic a la sala. 

Sobretot en el dia d’avui, un dia històric. No perquè sigui el darrer meu com a regidor de 

l’Ajuntament de Gelida sinó per la finalització aquesta nit del sistema de peatges a les 

autopistes, al qual el nostre municipi va tenir un paper molt important en la seva 

reivindicació de l’eliminació gràcies a la Declaració de Gelida. Al respecte vull aclarir 

que la decisió de la meva renúncia ha estat molt meditada en les darreres setmanes i 

sempre he estat a disposició de realitzar-la i posar-la en coneixement al Ple com millor 

fos per a l’Ajuntament. 

Estic ben segur que tots els presents, i els que ens veuen i escolten pels mitjans de 

comunicació, saben perfectament que comporta ser regidor d’un ajuntament. El que 

potser no és tan conegut és l’origen de la paraula, la qual prové del verb llatí “regere” que 

entre els seus significats figura “aquell que endreça”. Crec que és molt adequada aquesta 

expressió per tenir ben en compte que a més a més de governar de forma col·legiada un 

ajuntament en base a les seves responsabilitats, també és important ser conscient de 

l’esforç realitzat anteriorment per tal de sumar en benefici del poble. 

És aquest objectiu el que m’ha guiat els 6 anys que he estat regidor, 4 a l’oposició i 2 al 

govern. Ha estat un temps on el dia a dia, especialment al govern, és molt absorbent. Li 

he dedicat totes les hores del món, les previstes i les imprevistes. Tant que fins i tot un 

parell de vegades m’he entestat una bona estona a entrar a casa meva amb les claus de 

l’Ajuntament... He posat tot el meu coneixement i dedicació al servei públic. Com tothom 

he tingut encerts i errors que espero la ciutadania sàpiga valorar, per això demano 

disculpes per tot allò que pugui considerar. Ha estat una etapa molt intensa on he aprés 

molt de totes les experiències viscudes, també a nivell personal, com la pèrdua del meu 

pare poc després de ser nomenat regidor. Sortosament sempre he tingut al costat la meva 

família i volia destacar a la meva parella, la Montse, que m’ha donat suport en tot moment. 

Conservo intactes les mateixes ganes i il·lusió que a l’inici de les meves responsabilitats 

al govern de l’Ajuntament. Ara que som a mig mandat és el moment de fer un balanç 

d’aquests dos anys. En aquest temps m’he trobat amb dificultats i entrebancs que no 

pensaven es podien produir. Això m’ha fet tornar a valorar la situació amb les 

satisfaccions de les fites que he pogut assolir. Veig que aquesta balança no està 

equilibrada i a contracor però per coherència crec que haig de fer un pas al costat, com es 

diu ara. Altres aspectes personals que poden afectar, com la salut i la feina, també s’han 

de tenir en compte. Sobretot en el meu cas que en ser professional del sector turístic 

comparteixo l’afectació de la crisi provocada per la pandèmia com tantes altres persones. 

Vull agrair als treballadors de l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports la seva 

feina en aquest temps, especialment als vinculats a les regidories que he tingut 

responsabilitat. Dins d’aquestes àrees m’emporto darreres alegries. Així a Esports hem 



aconseguit el passat juliol que, sumant les activitats d’EstiuViu i els campus dels clubs, 

hi hagués més jovent fent esport que el mateix mes abans de la pandèmia. A Turisme, 

podrem celebrar al setembre el nou esdeveniment FonTapa amb 18 establiments de 

restauració participants i que havíem hagut de suspendre l’any passat per les restriccions. 

A Societat de la Informació i el Coneixement, finalment podem tenir wifi al Poliesportiu 

Municipal que permetrà un millor servei als usuaris. Dins d’aquestes matèries també vull 

agrair als responsables de les entitats esportives gelidenques, la seva promoció diària i 

constant de l’Esport, i al Centre d’Interpretació del Castell de Gelida, la seva tasca de 

punt d’informació turística juntament al Centre d’Interpretació del Funicular de Gelida. 

La transversalitat és la qualitat comuna de les regidories que he gestionat fins al darrer 

moment. Així l’Esport té la condició universal que tothom el pot practicar, 

independentment de la seva classe i formació. El Turisme és necessari com a activitat de 

dinamització econòmica i de lleure, tant pels residents com pels visitants. La Societat de 

la Informació i el Coneixement és més necessària que mai per tal d’estar interconnectats 

i vèncer la desconnexió dels col·lectius més vulnerables. És per aquesta raó que demano 

a tots els regidors de l’Ajuntament donin suport a la persona que em substituirà, l’Anna 

Mititieri, per tal que aquests àmbits siguin els més reeixits possibles. 

En aquest sentit voldria agrair la tasca dels grups de l’oposició al consistori. Malgrat que 

el Sr. Lluís Valls no ha pogut ser en aquest Ple, per trobar-se de viatge, li agraeixo les 

paraules de reconeixement que em va adreçar personalment i espero que pugui veure per 

YouTube aquest Ple, una acció que jo mateix vaig reivindicar durant molts plens en el 

mandat anterior fins que finalment el seu govern va reconèixer la necessitat i va implantar. 

També agrair al Sr. Quim Navales Morera la seva assistència a aquest ple malgrat tenir 

un compromís laboral a la mateixa hora que no ha pogut atendre. 

Per als meus companys regidors de govern també els volia adreçar unes paraules: 

Marga, endavant amb el servei a les persones, especialment en la crisi actual. 

Santi, desitjo que puguis posar a la pràctica totes les teves idees. 

Anna, molta força i espero que puguis superar les adversitats. 

Montse, tots admirem la teva capacitat de treball, no canviïs. 

Lluïsa, moltes gràcies per donar-me l’oportunitat de gestionar les regidories d’Esports, 

Turisme i Societat de la Informació i el Coneixement, que com heu vist són àmbits que 

m’apassionen... 

Així doncs a partir d’ara deixo de ser regidor. Només això. Continuo com a veí de Gelida 

i amb opinió, perquè com va dir Joan Fuster: “Tota política que no fem nosaltres serà feta 

contra nosaltres”. 

Moltes gràcies. 

 

 

GELIDA, 31 D’AGOST DE 2021 


