Actualitat

Un ple càlid i emotiu acomiada Lluís M. Corominas de
l'alcaldia de Castellar
Dimecres 23 de juny de 2004
Consulta el discurs de comiat de l'alcalde Les mostres d'afecte, gratitud i reconeixement a la feina feta per Lluís
M. Corominas durant 12 anys com alcalde de Castellar, no es van estalviar ahir en el ple en el qual, el fins ahir
alcalde de la vila, va fer efectiva la seva renúncia en el càrrec. Un ple extraordinari que es va celebrar als jardins
del Palau Tolrà i que va comptar amb l'assistència d'unes 300 persones. L'alcalde va parlar de la seva entrada a
l'Ajuntament fa 13 anys, de la feina feta en el seu pas pel consistori, però sobretot va dedicar gran part del seu
discurs a agrair el suport i la tasca desenvolupada per regidors, entitats, treballadors de l'Ajuntament i veïns i
veïnes de la vila. Respecte la seva renúncia abans de la fi de la legislatura, Corominas va dir que "La raó és
obvia. D'una banda els tretze anys. El sentiment personal i intransferible de la finalització d'una etapa i el
convenciment que, en el projecte de país que represento, en aquest moment sóc molt més útil treballant
de diputat pel partit per la federació de Convergència i Unió". Lluís M. Corominas va recordar els seus inicis,
els primers plens i les primeres disputes amb l'oposició, així com també la voluntat de consens i l'amistat que l'ha
acabat unint a moltes de les persones que han passat per l'Ajuntament. També va fer referència a la seva gran
estima per Castellar, que s'ha anat incrementat amb el pas dels anys, des que va ser nomenat alcalde el 1992.
"He sentit Castellar, la seva gent, el seu territori, com a propis. Potser amb un excés de patrimonialització
que segurament no és bo del tot, però que m'ha permès portar a dins, entendre cada persona, cada
entitat i cada tros del nostre terme municipal. No ho canviaria per res", va manifestar Corominas. El qui ha
estat l'alcalde més jove de Castellar, també va fer un repàs del progrés econòmic de la vila, de l'equilibri entre
l'espai natural i la zona urbanitzada i va citar també alguns dels projectes que s'han tirat endavant durant les 3
últimes legislatures. La seva intervenció, però, va servir bàsicament per expressar gratitud a tothom. A tots i
cadascun dels castellarencs. Corominas va donar gràcies als veïns del municipi, a les entitats, associacions i
AMPES, als treballadors de l'Ajuntament, als companys de partit i també als actuals regidors i als anteriors, tant
de l'equip de govern com de l'oposició. Finalment, també va dedicar unes paraules a la família, als veïns de
carrer i als amics més propers. "Us deslliuro de la càrrega de tenir un amic, un marit, un pare, un veí de
carrer, que és l'alcalde. Els que ho han estat saben que és una dura càrrega. És una hipoteca que ha
durat 13 anys. A partir d'ara, us deslliuro d'aquesta hipoteca que també portàveu. Segur que per un cantó
és un orgull, però per l'altre, pesa molt. En tot cas, moltes gràcies a tots els castellarencs per tot el que
m'heu donat. Gràcies", va concloure Corominas.
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