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DISCURS D’ANDREU PÉREZ AL DEBAT D’INVESTIDURA DE 
L’AJUNTAMENT DE GAVÀ EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL D’ER C 

 

Avui encetem una nova legislatura i alhora, també, una nova etapa política . El 
panorama  local s’ha mogut de manera que les antigues majories ja no hi són.  
Ara toca canviar el xip,  però de debò,  i esperem que tothom estigui a l’alçada. 
A cadascú li toca assumir el seu paper, a la llista més votada liderar i cercar 
complicitats de governabilitat.  Però sempre des de l’honradesa, des de 
l’humiltat del qui ja no té la majoria, des de la sinceritat, (i això en política fa 
molta falta). 

Avui no toca fer discursos grandiloqüents, avui toca parlar clar i que tothom  
entengui el que esperem de cadascú. Ara tenim una nova situació i com a tal 
hem d’obrir les portes al diàleg i al consens. En base a un nou projecte de 
ciutat a un nou model d’Ajuntament, a un altre manera de fer les coses. I entre 
tots ens haurem d’entendre i estem obligats,  per un compromís superior,  la 
millora de la nostra ciutat i de la nostra gent. 

La política està per assumir responsabilitats i nosaltres hi som per això i molt 
més. 

M’agradaria fer esment als votants de l’esquerra plural gavanenca que avui no 
hi són al Ple, per ser exactes 2587, vull que sàpiguen que en nosaltres trobaran 
els seus aliats per treballar amb propostes per tal de millorar el nostre poble. 

Ens hem votat a nosaltres mateixos per respecte al nostre programa i a la 
ciutadania que ens ha votat. Però que no s’interpreti això com una negativa a 
ningú. El nostre programa és, per a nosaltres, fonamental, i serà el que 
intentarem desenvolupar al llarg del mandat, però som conscients de la força 
de què disposem, i de la necessitat d’arribar a acords i pactes.  

Què volem: 

Volem transformar aquest plenari en un lloc de debat real, on es prenguin les 
decisions que fins ara es prenien a banda i per fer-ho possible esperem la 
complicitat de tots els grups. 

Volem més diàleg, més comunicació, més pluralitat informativa... i ho volem  tot 
i no renunciem a res... i ens comprometem a treballar plegats per poder-lo 
assolir. 

 



 

 

 

Volem canviar Gavà, volem un nou Gavà i el nostre projecte de ciutat va més 
enllà d’un simple eslògan. Cal emmarcar-lo dins de la màxima unitat d’acció de 
totes les parts implicades.... des del govern fins a l’entitat més petita... oberts a 
la participació real a través de consultes vinculats. 

I què oferim: 

Oferim, al grup majoritari, i també a la resta de grups del plenari, la nostra mà 
estesa per arribar a acords sense prejudicis, la nostra voluntat de pactes i 
consensos, i una oferta de compromís sincer i honest de complir fil per randa, i 
amb lleialtat, els possibles acords que s’acabin fent realitat. 

En aquests moments, com deia el poeta, tot està per fer, i tot és possible. 

 

 


