
Discurs de Xavi Sala al Ple d'Investidura 

 

Bon dia,  

Benvolguts conciutadans. Companys i amics. 

Començaré donant les gràcies al poble de Santa Cristina d’Aro que em permet avui, dur a 

terme un mandat al servei i per al servei dels cristinencs i cristinenques. 

Vull sobretot ressaltar que seré l’alcalde de tothom, es digui com es digui, es tingui la ideologia 

que es tingui, vingui d’on vingui i parli qualsevol llengua.  És per a mi un compromís de màxima 

responsabilitat, i al mateix temps de màxima il·lusió i ganes de treballar per Santa Cristina 

d’Aro, que és el poble que m’estimo i on vaig plantar les meves arrels. 

Sóc conscient del repte que significa agafar el relleu del republicanisme a Santa Cristina d’Aro, 

que des de Josep Suñer Darder, Joan Buigas Sabater i Ponç Miret Quintana, tots ells alcaldes 

d’aquest poble durant la Guerra Civil, no hem tornat a tenir un govern encapçalat per Esquerra 

Republicana de Catalunya. I ara, al 2015, 76 anys més tard, els valors del partit que represento 

tornaran a prevaldre en el consistori. Valors, sobretot, enfocats a garantir la justícia social al 

nostre municipi al servei del ciutadà i contribuir a la independència del nostre país. Perquè per 

a nosaltres, justícia social i independència són dues cares de la mateixa moneda. És a dir, per 

viure en un país més just ens cal, sobretot, la llibertat. 

Sé que en aquesta vida res és fàcil i, és per això, que demano a tots els grups municipals que, 

per assolir aquest objectiu en benefici de tothom, hi hagi tota la unitat d’acció possible i que 

tots pensem en el poble i en la seva gent, i no en els colors del partit. El repte que ens hem 

proposat és molt important i val la pena.  Santa Cristina d’Aro, les cristinenques i els cristinencs 

s’ho mereixen. 

També, vull destacar la predisposició per part de les altres dues formacions que conjuntament 

formarem el nou equip de govern, Guanyarem des de Santa Cristina i Independents per Santa 

Cristina per la seva facilitat en arribar a l’acord de govern per aquesta legislatura vinent i que 

deixem les portes obertes per si en les pròximes setmanes el Sr. Jordi Oriol de Junts per Santa 

Cristina també es vol sumar al nou equip de govern.  

Deixeu-me que tingui un recordatori pels meus quatre pares polítics, com bé sabeu vaig 

començar  molt jove a la política, tenia 14 o 15 anys quan feia pintades a favor de la llengua i 

d’altres, ells són en Tomàs Rosés que avui és aquí i que segueix activament, en Josep Costa 

(Barnés), l’Àngel Sala (Saleta) que segur que fa unes setmanes que riu sabent el resultat  allà 

on sigui i, com no, el meu pare.  

I ja per acabar, fa un moment, he ressaltat que agafava el relleu dels anteriors alcaldes 

republicans, doncs ara també m’agradaria homenatjar la figura d’en Ricard Herrero, que fou en 

aquest municipi alcalde durant 10 anys i metge durant molts més. Com tots sabem en Ricard 

ara ens va deixar fa dos anys i, en aquesta investidura vull agrair tota la feina feta durant 

aquests anys i enaltir la seva figura com a alcalde al servei de Santa Cristina (tot i les 

discrepàncies en ideologia política que vàrem tenir) i, per sobre de tot, també vull subratllar la 

seva persona, el qual fou un gran amic i que mai ha tingut cap reconeixement oficial per part 

de l’ajuntament. 

Moltes gràcies per la vostra presència i ja sabeu que estic plenament a la vostra disposició. 


