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L'alcalde de Sant Hilari Sacalm fa
un pas al costat d'acord amb l'ètica
del Partit Independent de les
Guilleries
Joan Ramon Veciana: «El mes de maig vinent farà vuit anys que vaig assumir la
responsabilitat de ser alcalde de Sant Hilari. Ho vaig fer amb molts reptes i
responsabilitats. Una d'aquestes, recollida també en el codi ètic del PIG, era
estar-m'hi un màxim de vuit anys.»

Joan Ramon Veciana no es presentarà a la reelecció a l'alcaldia de Sant Hilari Sacalm | PIG - Més Poble

L'actual alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana, fa un pas al costat per l'inici
d'una nova etapa del Partit Independent de les Guilleries (PIG) de cara a les eleccions
municipals del 2023. El batlle, compromès amb el codi ètic del partit, ha explicat que "el
mes de maig vinent farà vuit anys que vaig assumir la responsabilitat de ser alcalde de Sant
Hilari. Ho vaig fer amb molts reptes i responsabilitats. Una d'aquestes, recollida també en el
codi ètic del PIG, era estar-m'hi un màxim de vuit anys".
Després de dues legislatures al capdavant de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i del PIG,
Veciana en fa un balanç positiu. "Han estat vuit anys intensos, bonics, en els que he dedicat
totes les meves energies i esforços a fer-ho el millor possible, intentant fer de Sant Hilari el
millor poble del món."
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Joan Ramon Veciana manifesta que: "Vaig entrar en política per transformar una realitat que
creia millorable a Sant Hilari, i el desgast propi de la política i del càrrec d'alcalde, pot fer perdre
aquesta capacitat transformadora".
Tot i aquest pas al costat, Veciana ha afirmat que seguirà "interessat i treballant pel futur del
poble". El batlle s'ha mostrat confiat en el PIG i ha confirmat que la seva relació amb el partit
continuarà. "Crec que el PIG té un bon projecte de futur, amb molta feina a fer i molt
preparat per encarar-la amb èxit. Jo seguiré dins aquest projecte polític perquè crec que és
el millor per al poble, però ho faré des de responsabilitats de partit i no de govern."
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