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Benvolguts companys i companyes, 
 
Novament ens trobem davant unes eleccions al Col·legi, i és el moment adient d’encarar amb fortalesa i 
decisió la necessària transformació que la nostra organització requereix. 
 
En efecte, aquests darrers quatre anys han suposat per a la nostra Demarcació un seguit d’enrenous 
importants, per tots coneguts, provocats en molts cassos per la manca de percepció de la realitat que ens 
envolta. És pública i notòria la solidaritat que històricament ha demostrat amb les seves accions la 
Demarcació de Catalunya i estic convençut de que aquesta seguirà estant sempre en primera línia. És 
necessari per tant, donar un gir en clau positiva a determinades propostes que hem viscut amb la finalitat de 
rescabalar el paper rellevant que a la nostra Demarcació li pertoca.   
 
Una aposta decidida per a la descentralització en la gestió del Col·legi, així com uns criteris més justos i 
objectius del repartiment de recursos són tasques imprescindibles a endegar durant el proper mandat.   
 
En aquest sentit, des del Grup de Treball de Pressupostos i Finançament del qual he format part, hem 
treballat en aquesta línia amb l’elaboració d’una proposta conduent a un sistema més objectiu i racional 
que el que actualment regeix. 
 
Un altre aspecte molt rellevant en l’acció a desenvolupar és el de recuperar el paper que li pertoca al  
Consejo General (us recordo que aquest és el màxim òrgan del Col·legi). És imprescindible per tant una 
revisió i aplicació estricte del seu reglament intern de funcionament, adaptant-lo a la realitat actual, tant en 
la seva composició com en la periodicitat i durada de les seves sessions. 
 
Per tot això, i malgrat que com sabeu la força d’un modest conseller pot resultar ínfima, m’he animat a intentar 
tornar a l’arena, i en aquest cas recolzant la candidatura Caminos de Futuro, encapçalada per Arcadi Gil 
com a candidat a President de la Junta de Gobierno. He tingut l’ocasió de poder treballar amb ell colze a 
colze i crec sincerament que és l’única opció que pot garantir un futur sostenible i racional del Col·legi. 
 
En aquesta nova etapa, voldria dedicar tot l’esforç sobre tot a promoure o desenvolupar les següents accions: 
 

• Reforma del Reglament de funcionament del Consejo General. Cal que aquest tingui el 
protagonisme i el poder que estatutàriament li pertoca. 

• Promoció d’un nou model de finançament i repartiment de recursos entre Seu Central i 
Demarcacions.  

• Paralització o reconsideració de la unicitat d’identitat corporativa, confirmant el dret de les 
Demarcacions a mantenir llur imatge. 

• Reorientació dels objectius del Col·legi. La recuperació del prestigi del col·lectiu només pot ser 
assolida mitjançant les nostres accions i fets, i en aquesta línia s’ha d’impulsar sense reserves 
l’alineació amb els ODS, agenda 2030, lluita contra la crisi climàtica. Tot això sense perjudici de 
donar un fort suport i protagonisme als col·lectius de dones, joves i expatriats. 

• Prosseguir amb l’aposta ferma cap a una reforma tecnològica del col·legi, involucrant en ella a 
totes les Demarcacions. 

 
No m’estendré doncs més en la meva exposició. Alguns us preguntareu perquè a aquestes alçades encara 
no han estat endegades algunes d’aquestes qüestions. No tinc una resposta clara i contundent al respecte, 
i jo molts cops també m’ho pregunto. El que si us puc dir és que si em doneu la vostra confiança per tornar 
a ser un del vostres Consellers Territorials, podeu comptar amb el meu màxim esforç i dedicació, podent 
posar així en valor l’experiència acumulada en aquestes tasques. Amb un fons de pla d’acció similar, us 
demano també la vostra confiança per la companya Mireia Laguna, candidata a Consellera Sectorial per 
Administració Autonòmica i pels companys Ignasi Guardia per a ocupar l’altre plaça de Conseller 
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Territorial per Catalunya i Esteve Piazuelo com a candidat a Conseller Sectorial per Administració 
Local, donat que estem treballant conjuntament en aquesta candidatura. 
 
Finalment, com ja us he avançat, la millor manera de poder complir aquests objectius és que confieu també 
en la candidatura Caminos de Futuro, encapçalada per Arcadi Gil i li atorgueu el vostre vot. 
 
Gràcies per endavant a tots per dedicar-me aquests minuts d’atenció. 
 
Resto a la vostra disposició per si em voleu fer arribar qualsevol suggeriment. 
 
Salutacions cordials. 

 

Carles Gracia i Membrado 

Candidat a Conseller Territorial per Catalunya 

Caminos de Futuro 

 

 
 


