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Discurs amb motiu de l’elecció de la nova alcaldess a  
 
Molts són els reptes que esperen a la nova alcaldessa de Gavà que, per cert, és la 
primera en la història de tota la ciutat. Esperem que aquesta positiva novetat 
vingui acompanyada, també d’un canvi de tarannà. 
 
Hem de recordar, aquí, que el nostre grup, per segon any consecutiu, ha 
col·laborat amb el govern de la ciutat, fins al punt de ser l’únic de l’oposició que 
ha arribat a acords puntuals en el debat dels press upostos per al 2014.  
Creiem que això és molt important, tot i que fins ara sembla que, des del govern 
municipal, no s’hi hagi estat prou reconegut. 
 
Ho diem perquè ja ens va passar l’any 2013, en què ens vam quedar amb la 
incòmoda sensació que aquells pactes de pressupostos no havien tingut una 
concreció real en acabar l’any. Per això, de cara al 2014, vam voler ser molt més 
concrets i específics. 
 
Ho diem perquè, ara que hi ha la possibilitat de començar una nova etapa, quedi 
clar que mantenim la mà estesa al diàleg amb el govern local  en benefici de la 
ciutat, malgrat que pocs cops ha estat correspost .  
Reivindiquem que, ara, siguin els fets, i no les paraules, les que marquin la pauta, 
perquè això és el que necessita la relació entre el govern local i els grups 
municipals. 
 
Ho diem perquè encara estem esperant que se’ns convoqui per treballar, tots 
junts, colze a colze amb les entitats locals, en favor del menjador social. Perquè 
estem esperant, encara, una promesa i mai concretad a reunió executiva de la 
Plataforma Solidària.  Perquè estem esperant, encara, un canvi decisiu que 
impliqui que l’Administració municipal en general, i els serveis socials en particular, 
estan al servei de les entitats solidàries, i no per fer-lis la competència o 
organitzant actes alternatius... 
 
Esperem, doncs, que la relació entre govern i oposició, o si més no, que la relació 
entre vostè i el nostre grup, existeixi, que sigui institucionalment normal com toca. 
Que se’ns consulti abans de prendre les decisions importants. Que es tinguin en 
compte les nostres opinions. Que no ens haguem d’assabentar de les coses per la 
premsa, o pels mitjans de propaganda municipals... 
 
Esperem, per exemple, que tirin endavant, amb els retocs que calgui, però que 
tirin endavant, les nostres propostes per modificar  els usos de la Rambla i 
allunyar, definitivament, la possibilitat que un ca sino o un bingo alterin el 
model de ciutat.  
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Esperem, per exemple, que davant del repte que significa l’elaboració del nou Pla 
General Metropolità, se’ns consulti, als grups polítics i a les entitats locals, per tal 
que el model de ciutat que en resulti no sigui una imposició unilateral, sinó un 
model consensuat i acordat. 
 
Esperem, doncs, que vostè canviï el tarannà d’aquest Ajuntament. Perquè el 
model dels anys noranta del segle passat ja no serveix. Aquells plans, aquells 
luxes, aquelles maquetes a la Fira d’Espàrrecs o aquells pica-picas amb 
croquetes, ja no són possibles... Canviï, senyora alcaldessa, perquè si segueix el 
mateix camí que els seus predecessors serà impossible l’entesa, ara o d’aquí a un 
any... 
 
Li demanem que canviï perquè, de fet, avui, no som davant d'un canvi, sinó d'un 
simple relleu al capdavant del govern. Vostè, com a nova alcaldessa, legítima, no 
es va presentar com a cap de llista. Per tant, el nostre paper d'oposició, 
constructiva però ferma, de construcció d'una alter nativa d'esquerres i 
catalanista, es veu més legitimat avui que fa dos a nys.  
 
Per acabar, deixi’m recordar també un altre tema de la màxima importància, 
perquè potser és l’única manera que tenim de sortir bé de la crisi: la ciutadania 
està cridada a decidir el nostre futur com a país a quest proper 9 de 
novembre. D’una manera o d’una altra, el 9 de novem bre votarem. 
Sabem que les dificultats seran moltes, que foscos poders s’oposaran a l'exercici 
democràtic del vot, però a Europa tots els processos democràtics i pacífics 
d’autodeterminació s'han resolt on toca: a les urne s i als parlaments 
nacionals, tots, de Noruega a Escòcia.  
 
Democràcia i drets de ciutadania són els pilars fonamentals de la Unió Europea de 
la qual formem, i en continuarem formant part, sigui quina sigui la decisió que 
prengui el 9 de novembre la ciutadania de Catalunya. Precisament, aquests dos 
valors, democràcia i ciutadania europea són els que  donen tota la legitimitat 
al dret a decidir que exercirem properament. 
 
Sàpiga també, senyora alcaldessa, que esperem i vetllarem perquè la institució 
municipal, l’Ajuntament, estigui a l'alçada d'aquest moment històric, i estigui allà on 
per història i per convicció, ha d’estar: al costat de la ciutadania, al costat de la 
democràcia. 
 
Gràcies. 
 


