
Alcaldessa, senyores regidores i regidors, 
vilanovins i vilanovines, bon dia. 
 
En primer lloc, volem fer referència als resultats 
històrics que ERC ha obtingut en aquestes 
darreres eleccions i dels quals ens sentim molt 
contents per la confiança rebuda i que volem 
retornar des d’aquest moment amb valor de 3x1 a 
la ciutat: TRANSPARÈNCIA, JUSTÍCIA SOCIAL I 
INDEPENDÈNCIA.  
 
La ciutat és el motor que ens empeny, una ciutat 
canviant, viva i diversa, per la qual estem 
disposats a donar-ho tot durant aquests quatre 
anys.   Ho farem des de l’oposició perquè, en 
aquests moments, pensem honestament que és 
des d’on podem ser més útils.  
 
 El per què de la nostra decisió té molt en compte 
els principis que tenim recollits al programa.  
Creiem amb fermesa en la regeneració i en la 
recuperació dels valors municipalistes, és a dir, 
servir la ciutat per garantir el bé comú.  
Volem recuperar el valor social de l’ajuntament i 
que, alhora, sigui motor industrial i comercial del 
territori.  
Defensem la cultura, el civisme i l’educació com a 
referents que han de bastir la nova ciutat.  
Apostem clarament per dignificar, preservar i 
reconèixer la riquesa del paisatge i l’entorn natural 
del nostre municipi.  
 



 
I per últim, pensem que cal cooperar per construir 
un govern sòlid i obert a la ciutat; per això hem 
dedicat energies i esforços aquestes tres 
setmanes per intentar arribar a un acord de 
govern que reflectís el que van dir les urnes el 
24M i garantís: estabilitat, unes polítiques 
d'esquerres majoritàries i un ajuntament 
compromès amb la independència del nostre 
país.   
 
Ens agradaria veure com des de l’entrada del nou 
govern municipal comença la col·laboració amb la 
Generalitat i les Diputacions per posar en 
funcionament la Hisenda pròpia catalana. 

Volem una ciutat on la inversió social sigui 
clarament prioritària, i per això creiem 
imprescindible un Pacte Social amb les entitats 
del tercer sector i un Pla especial per combatre 
les emergències socials de famílies amb pocs 
recursos, persones afectades per pobresa 
energètica i persones amb risc de desnonament. 
Aquestes persones són els nostres veïns i veïnes. 

També creiem que cal continuar desenvolupant 
un model d’assistència integral, sanitària i social a 
la ciutat. Alhora que cal defensar els valors de 
l’ensenyament públic, com un pilar irrenunciable 
per a la nostra ciutat, que actua com a garant de 
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.  

 



 

La cultura és un bé irrenunciable per a la nostra 
ciutat, i no és cap luxe. L’accés a la cultura és 
vital per a la llibertat. Cal fer-la accessible a tota la 
ciutadania i que sigui present  als carrers i places.  
La cultura no es pot valorar únicament com una 
activitat econòmica sinó com una eina necessària 
de riquesa col·lectiva.  La cultura ha d’estar 
situada com un punt central del nostre projecte 
social. 

I també és cultura el nostre patrimoni, i patrimoni 
és entorn natural, per això cal treballar 
urgentment per dignificar-lo i apostar per la 
creació definitiva d’una anella verda a Vilanova i 
la Geltrú. Entenem que preservar un espai natural 
no és deixar-lo abandonat perquè es vagi 
degradant sinó tenir-ne cura, saber què se’n vol 
fer i donar-li un ús per a les vilanovines i 
vilanovins. 

En el context actual en el qual Vilanova i la Geltrú 
té un elevat índex d’atur al voltant del 17%, 
paradoxalment, com a comarca, ocupem el segon 
lloc quant a la formació. Per això creiem necessari 
un Pla Local de Millora Econòmica que es 
fonamenti en la formació i el talent.  

 

 



Tenim molts reptes dins d’una societat que està 
patint massa i tenim poques eines per donar-los 
resposta en el marc actual. Necessitem la 
independència per canviar d’escenari, la 
independència és una urgència social que ens ha 
de permetre donar respostes a les necessitats del 
moment i a les de les futures generacions.  Des 
dels ajuntaments hem de fer possible l’impossible. 
Els països no són realitats immutables. 

Aquesta és la desena sessió de constitució d’un 
nou ple a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, malgrat 
que no serà amb un govern en majoria, les 25 
persones que farem de regidores i de regidors 
reflectim la transformació social i política de la 
història que estem vivint en primera persona amb 
una majoria de representants a favor de polítiques 
d'esquerres (16) –tot i que lamentem que els 
companys d’ICV no hagin pogut tenir 
representació en aquesta legislatura-, amb una 
majoria de representants a favor de la 
independència (15), una majoria de representants 
dones (13), una majoria de nous regidors (13) i 
una mitjana d'edat jove (al voltant dels 40 anys), 
indicador clar del rejoveniment de la política i del 
futur de la ciutat que farem més culta, més 
pròspera, més justa socialment i, sobretot, més 
lliure. 

 

 



Per acabar, volem recordar i agrair l’esforç i el 
suport que ens han donat els companys i 
companyes de l’executiva i de la candidatura 
d’ERC a Vilanova i la Geltrú. Gràcies a tots ells, 
avui estem aquí. I també hi som per les persones 
que en algun moment han estat representants del 
partit al consistori. Gràcies. 
 
Un agraïment especial a les nostres famílies i als 
qui tenim molt presents malgrat ja no són amb 
nosaltres: un militant històric com va ser Amadeu 
Torné i Socias i qui va ser company i president de 
la secció local d’ERC, Oriol Papell i Torres. El seu 
exemple ens enforteix i ens reafirma en la 
defensa dels valors que representa ERC a 
Vilanova i la Geltrú. 


