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Els grups municipals valoren la dedicació de Corominas pel poble
de Castellar

Dimecres 23 de juny de 2004
Els regidors de totes les forces polítiques municipals van valorar la capacitat de
gestió, de coneixement i de consens que ha caracteritzat a Corominas, i van
coincidir en destacar que se'l recordarà com un dels millors alcaldes que ha tingut
Castellar. La regidora de Convergència i Unió (CIU), des d'avui alcaldessa en
funcions, Gemma Perich, va destacar la voluntat de Corominas de buscar sempre el
consens i el diàleg amb la resta de forces polítiques. També va fer referència a
Corominas com a company i amic de partit. "Els regidors de CIU acomiaden un
gran company i amic, i ho fem des de la confiança que ens ha demostrat
sempre. El seu compromís amb Castellar i el projecte que vam iniciar al maig
de 2003, continuarà amb el seu suport com a ciutadà, des de la delegació del
partit i com a diputat". Perich, també va dir que "els seguidors del seu camí
polític ens sentim orgullosos d'haver estat al seu costat. Desitgem que el
tarannà polític que ha demostrat a Castellar, pugui ser profitós des de CIU per
a Catalunya". D'altra banda, el regidor d'Esquerra Republicana, Jordi Permanyer,
va dir que amb el Ple d'ahir es tanca una etapa positiva, on Lluís M. Corominas ha
estat la persona més jove que es convertia en alcalde i que més anys ha exercit en el
càrrec. Permanyer també va destacar el lideratge de Corominas en projectes
importants per Castellar com el Pla Urbanístic, la plaça Major i l'Espai Tolrà o la
promoció de pisos socials. En aquest sentit, va dir, que "la clau per avançar ha
estat la d'impulsar els punts en comú, treballar amb il·lusió i confiança mútua,
així com intentar buscar el consens fins i tot quan hi ha discrepàncies. I això ha
estat en benefici de Castellar". A més, va apuntar que "aquests anys compartits
amb tu, a l'Ajuntament de Castellar, han estat molt positius. Estic convençut
que al Parlament i al partit faràs una bona tasca. Et desitjo personalment i en
nom d'ERC molta sort". Pel que fa als socialistes, la regidora encarregada de
redactar i pronunciar el discurs va ser la regidora Rosa Massot, que ha estat nou
anys al consistori al costat de Corominas. El discurs de Massot va tenir un fort
caràcter emotiu sobretot al final, en què no va poder evitar deixar anar alguna
llàgrima, en recitar alguns versos de "Viatge a Itaca" de Kavafis, popularitzats per
Lluís Llach. La socialista va destacar tot el que ha après de Corominas. "He après a
estimar Castellar i a saber-ho demostrar. M'has ensenyat truquillos de polític,
com saber escoltar la gent del carrer i a estar pendent si se sent una sirena o es
veu una columna de fum. També a saber fer oposició: em deies que em fixés en
els carrers perquè mai està tot bé". Massot també va dir que "en Lluís ha estat
un alcalde amb una gran capacitat de treball. Mentre va dedicar-se només a
Castellar, jo el definiria com una persona que portava el poble al cap". També
va dir que Corominas serà valorat com un dels millors alcaldes que ha tingut
Castellar. De la seva banda, el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Xavier
Garcia, va destacar el caràcter jove i emprenedor de Corominas, i el seu
convenciment per defensar la ideologia nacionalista. Garcia també va dir que "la
renúncia de Corominas respon a la voluntat de CiU de reforçar el partit,
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després dels resultats electorals, i a posar en joc a tots els seus dofins,
plantejant al nostre alcalde escollir entre el seu escó al Parlament o l'alcaldia
de Castellar, i evidentment Corominas ha escollit quedar-se a la cambra
catalana". La regidora del Partit Popular, Sandra Roig, va agrair a Corominas la
seva ajuda tant des de la vessant política com personal. "Parlo com a persona,
sense ideologia ni programa. Agraeixo l'ajuda que he rebut, sobretot en els
moments difícils, i el seu saber escoltar. Gràcies i molta sort", va dir.
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