
DISCURS PRESENTACIÓ DE PROJECTE PERE SÀBAT
Vilafranca, 10 de novembre de 2021

Bon vespre companys i companyes!

1)
Quin goig veure aquesta sala! Ho he dit sempre, però en dies com avui, més
que mai: quin orgull de militància! Orgull de militància perquè en moments
difícils on allò fàcil és la crítica i la deslegitimació dels moviments polítics, avui
Esquerra Republicana és més forta que mai. Més forta perquè com
demostreu avui aquí, us impliqueu, participeu, us mobilitzeu i feu possible que
Esquerra Republicana s’enforteixi. Hem superat dos anys molt difícils,
complicats. Uns anys on hem hagut de recloure’ns a casa, rere pantalles,
tallant la connexió social i emocional entre nosaltres. I això ens ha tocat a
tots. Tan col·lectivament, com de forma individual. I ha tocat el fet de militar,
l’essència de militar, de compartir.
Ara però, poc a poc tornem a recuperar el carrer, les places, tornem a
trobar-nos i mobilitzar-nos. A recuperar petits espais de normalitat i de
militància.

I que fem un procés de primàries, que hi participi la pràctica totalitat de la
militància, en la fase dels avals i la fase d’avui, és una demostració més de la
força d’Esquerra Republicana. I ens n’hem de sentir plenament orgullosos.

Gràcies immenses a tota la militància que m’ha fet confiança per poder
presentar avui i aquí la meva candidatura per liderar l’equip republicà a les
eleccions del 2023.

Vull ser el proper alcalde de Vilafranca.

Sóc plenament conscient del repte majúscul que implica. És un compromís
que assumeixo perquè el sé compartit. No entenc, com no he entès mai,
aquests reptes des del singular. Una sola persona no guanyarà unes
eleccions. Un grup municipal no guanyarà unes eleccions. Un moviment fort i
cohesionat sí. El pas que faig avui el faig perquè em sé acompanyat, perquè
el compromís que assumeixo és un compromís compartit. Perquè l’objectiu de
guanyar és l’eina que volem i necessitem per poder transformar la ciutat.

Des de petit sempre m’he sentit cridat per allò que ens envolta. Per allò
compartit. Per la millora de les condicions materials de vida, per esgarrapar



algun dret o combatre desigualtats o injustícies. Des de quan anava a l’escola
i féiem cartes a la direcció per guanyar més minuts de pati, a l’associació
d’estudiants de l’Institut on reclamavem millores de les instal·lacions o
organitzavem vagues contra les reformes educatives del PP, al sindicat de la
universitat on lluitavem per ampliar les beques i on exigiem que el català fos
llengua prioritària. I també, evidentment a Òmnium on vam dur a terme el
canvi a l’entitat a la comarca modernitzant-la i encarant-la al que és avui, i a
les JERC, aquesta meravella d’organització que és una escola de vida. I
finalment aquesta crida a implicar-me en allò públic, ho he fet aquests últims
anys compartint grup municipal amb l’Alvarez, la Gemma, el Salva, la Montse
i la Maria, i amb la Mònica al capdavant, on hem posat les bases del que avui
és Esquerra Republicana.

Un camí sabent que tot el que fem a la vida és política. I el nostre compromís
el demostrem dia a dia amb les decisions que prenem.

És amb aquest camí fet, amb els seus aprenentatges, amb els seus errors i
els seus encerts, que em veig preparat per assumir el repte de guanyar
l’alcaldia de Vilafranca.

2)
Hem de superar els 10 anys de governs sociovergents. 10 anys que han
deixat una ciutat sense projecte de futur, on el govern s’ha convertit en el rei
dels pedaços, de la ciutat que perd oportunitats i del govern que les fa perdre.
Si li pregunteu al Regull, a qualsevol dels seus, o al Romero com volen
Vilafranca en els propers 10 anys, no en tenen ni idea. Només es preocupen
pel dia a dia, per ser el govern de la gestoria. Fixeu-vos que després de dos
anys de mandat, encara avui han estat incapaços de presentar el programa i el
pla de govern.

Tenim un govern en temps de descompte que s’ha dedicat en ser una fàbrica
de creació de desigualtats. Desigualtats socials negant el padró a persones
que viuen a Vilafranca; desigualtats educatives generant una gran bossa de
segregació escolar; desigualtats culturals limitant-se a l’autocomplaença i
tenint una visió miop del què és la cultura, desigualtats econòmiques
negant-se a tirar endavant la tarificació social, per exemple a l’Escola de
música.

I això el que demostra és que l’actual govern està esgotat. Hem de revertir
aquesta deriva.



Fa anys que tenim projecte de ciutat, que demostrem a cada ple que tenim
una manera diferent de veure com és i com ha de ser Vilafranca. Un projecte
que hem anat treballant, millorant, compartint amb tothom, amb la gent de la
vila, i també, aprenent d’experiències transformadores d’altres municipis que
ens encantarà poder tirar endavant.

Ha arribat el moment de fer un canvi generacional al capdavant de
l’Ajuntament. D’obrir una nova etapa. Amb l’experiència que tenim, i amb els
aprenentatges fets dels que ens han precedit. Amb més energia, amb més
determinació, amb més ganes que mai. Venim a transformar Vilafranca i el
repte no ens espanta. Ens esperona.

3)
Una transformació que durem a terme guanyant el canvi. No un canvi pel
canvi. Sinó un canvi compromès. Vilafranca no és una illa enmig del món que
es pugui salvar del que passa al nostre entorn. Compartim reptes globals i els
hi hem de donar resposta.

Un canvi compromès amb la revolució energètica. Aquesta setmana hi havia
la conferència de Glasgow, que per més escèptics que haguem de ser amb
els resultats concrets, torna a posar sobre la taula la indefugible agenda
climàtica. Aquí a Vilafranca hem de fugir de postures “per complir l’expedient”
i anar més enllà entenent de forma àmplia les mesures d’acció climàtica, des
dels residus, a l’aigua, a la sobirania alimentària o a la generació d’energia.
És el repte global de la nostra generació. És un repte global on ens hi juguem
el planeta, la salut i el futur.

Un canvi compromès amb la reindustrialització del Penedès. Vivim un canvi
de cicle i cal deixar-nos’hi les celles. En els últims anys hem vist com moltes
empreses tanquen o anunciavem propers tancaments. La feina que des del
govern de la Generalitat s’està fent és bona, i esperem que properament
puguem tenir concrecions, però cal que des de Vilafranca s’agafi la iniciativa,
perquè una ciutat i un territori fort industrialment és sinònim de bons salaris,
d’esperança de vida i de benestar. I hem d’aprofitar tot el capital que tenim
per fer-ho. I fer-ho no de qualsevol manera, sinó apostant per les
cooperatives, per fomentar l'economia social, per enfortir les petites i mitjanes
empreses, el teixit clau per l’economia de la nostra ciutat. Unes accions que a



més, ens han de permetre retenir talent. Sense un territori amb indústria,
sense un territori amb innovació no generarem noves oportunitats.

Un canvi compromès amb el benestar. No des d’una visió assistencialista, de
beneficència i paternalista com tenim en aquests moments. Deia al principi
com de durs s’han fet aquests dos anys de pandèmia. Qui no n’era conscient,
de cop ha comprès que la salut és al centre de tot. Que tot ho abarca. Des de
l’acció climàtica a la mobilitat. Per això cal que Vilafranca sigui una de les
primeres ciutats amb un Pla local de Salut potent, que de forma transversal
teixeixi una nova manera d’entendre la ciutat. Renovant els serveis socials,
impulsant una política d’habitatge on l’ajuntament sigui dinamintzador i no
espectador i on no es deixi a ningú enrere. On el jovent pugui accedir a un
habitatge digne i no hagin de fugir fora. On lluitem per les condicions
materials de vida de la nostra gent, dels vilafranquins i vilafranquines vinguin
d’on vinguin, parlin el que parlin, hagin nascut on hagin nascut. Per això som
republicans.

Un canvi compromès amb el tren com a element de transformació. Vilafranca
ha fet part de les seves transformacions amb el tren. Si som la capital del vi
és gràcies al tren que va permetre ser el centre de distribució. Ara tenim
grans reptes amb el tren, que cal saber aprofitar per convertir-nos en un pol
de comunicació: amb els trens regionals, amb la defensa de l’Eix Transversal i
amb la millora de freqüències de rodalies. Hi ha qui s’ha resignat i tirat la
tovallola cansats que no els agafin el telèfon. La resignació no és una opció.
Perquè l’única batalla que es perd és aquella que s’abandona, i no pensem
abandonar.

I aquest projecte de canvi passa també per un canvi compromès amb el
Penedès i el País. Hem de canviar la forma en com ens relacionem amb la
resta de Penedès. L’actual govern actua com si per decisió divina Vilafranca
fos capital del Penedès i la resta de pobles i ciutats ens haguessin de mostrar
pleitesia. I no. Hem de refer aliances, hem de refer la promesa d’una
Vilafranca que aporta valor als pobles de la comarca. Lideratge no és imposar
i passar dels altres, lideratge és construir una estratègia conjunta per fer front
a reptes compartits, com la brossa, l’energia, la salut o la xarxa de camins bici
per vertebrar la comarca. El compromís amb un Penedès vertebrat i amb un
país lliure, han de ser pedra fundacional d’aquest canvi compromès que
volem liderar a Vilafranca.

4)



I aquest canvi compromès amb aquesta forma d’entendre la ciutat i la vida,
només pot ser possible si forma part d’un canvi republicà. Un canvi també que
capgiri la forma de governar de la sociovergència. Hem de passar d’un
ajuntament que es governa com si fossim un poblet petit al segle XX, a un
ajuntament modern d’una ciutat de la Catalunya del segle XXI,

I això passa per deixar enrere models clientelars. Això passa per deixar
enrere aquesta alergia a la transparència que demostra dia a dia el govern.
Necessitem un govern honest que posi el bé comú al centre de tot. Una forma
republicana de governar que serveixi per enfortir els lideratges socials, enfortir
la societat civil encara que aquesta sigui crítica amb el govern. De fet, més
que “encara que”, ha de ser “perquè” sigui crítica amb el govern. Pretendre fer
que el govern o l’alcalde sempre tenen raó és una actitud machito d’allò més
passada i superada. És en la suma, en el debat, en la construcció de consens
on rau la força del canvi, i aquesta és la governança que volem construir. Més
consens; Més participació; Més transparència. En definitiva, Més democràcia.

5)
Estic convençut que aquest canvi és possible. Un canvi profund, un canvi
estructural, però un canvi tranquil. Com diu aquella màxima de: fortalesa en
les conviccions, suavitat en les formes.
Un canvi tranquil que sumi a una gran majoria de vilafraquins i vilafranquines.
Un canvi tranquil que ens permeti encarar els reptes que té la ciutat per la
propera dècada. Un canvi tranquil per sacsejar la ciutat i obrir aquesta nova
etapa republicana.

6)
Aquest és el projecte de canvi amb el qual em presento per liderar la
candidatura a l’alcaldia.
Un canvi que només pot liderar Esquerra Republicana.

A Esquerra les hem vist de tots colors. Des de les primeres eleccions l’any
1979 i 1983 on vam quedar fora amb les candidatures liderades pel Ton
Serrat i pel Pere Vidal, des de l’acomulació de forces dels anys 90 amb el
Ramon Xena i la Isabel Torrents al capdavant. De la resistència en els temps
difícils de les primeres dècada dels 2000 on resistir era vèncer amb el Pep
Quelart, l’Albert Zafra i el Jordi Rosell. I des de l’enfortiment del projecte
aquests últims mandats amb la Mònica al capdavant.



Aquesta suma, aquest bagatge, aquest aprenentatge de mil batalles, és el
que avui ens ha de fer guanyar.

Som aquí avui gràcies a ells, a la seva feina, a la seva dedicació, al seu
compromís. Gràcies per tant companys!

I és aquesta força la que ens fa ser el partit més ben preparat, més conscient
que hi ha dies bons i dies dolents. Som els que ho hem vist tot negre i hem
persistit. Som els que hem remat contracorrent, i hem persistit. Som eIs que
passi el que passi, tirem endavant. Sempre.
Això és el que Vilafranca necessita.

Som el canvi que Vilafranca necessita, un canvi d’esperança per una nova
etapa.

I us proposo que el fem plegats. Amb tota la convicció, amb tota la
determinació de victòria.

Perquè estic convençut que els millors dies de Vilafranca encara han d’arribar.
I els farem possibles.

Moltes gràcies!

DISCURS INTERVENCIÓ FINAL

Moltíssimes gràcies companys i companyes!

Moltes gràcies pel suport!

Amb tot el compromís i amb tota la determinació, assumeixo el repte de
liderar la candidatura d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Vilafranca per
guanyar una ciutat millor!

Ho he dit a l’inici i ho torno a repetir. Guanyar l’alcaldia és un repte compartit.
És un repte d’Esquerra Republicana. Com a candidat m’hi deixaré la pell,
però és un repte general, es tracta d’aprofitar l’oportunitat que tenim d’una
vegada de guanyar.



Només si som capaços d’implicar-nos tots en aquest repte, ho aconseguirem.
Necessitem ser molts i molt forts, necessitem ser molts i convençuts,
necessitem ser molts i amb moral de victòria. Sortint d’aquesta sala, hem de
tenir tots plegats la mateixa convicció: guanyarem les eleccions, tindrem
l’alcaldia i liderarem el canvi que Vilafranca mereix i necessita.

I per fer-ho tenim la millor arma possible: nosaltres mateixos. Hem de ser una
onada republicana que ho inundi tot. Hem de ser una abraçada d’empatia
gegant que rodegi a tothom. Hem de ser un moviment on cadascú és un
agent de canvi, un militant pel canvi. Hem de sumar, ens cal sumar. Aquesta
esperança en una Vilafranca millor, aquest entusiasme per guanyar una
alcaldia republicana. Aquest canvi que avui comencem, ha d’arribar a tothom.
I vosaltres, tots nosaltres, som la millor garantia per fer-ho possible.
Entusiasme, il·lusió, esperança. Tres aliats nostres que hem de fer sortir
d’aquesta sala com si fos un castell de focs. Que tothom ho vegi, que tothom
ho escolti. Que tothom s’il·lumini d’aquesta nova energia que representa
Esquerra Republicana! Parleu, parleu, parleu, i escolteu i expliqueu què és el
que ens proposem per liderar aquest canvi republicà, ecologista i
transformador per Vilafranca.

I per aconseguir-ho tothom és imprescindible. Els qui només poden venir per
penjar cartells. Els qui participen en els Consells Municipals i fan una feina
invisible però importantissima, els qui s'encarreguen de la logística perquè no
falti mai de res i posen les parades sempre a punt, els qui preparen notes de
premsa o al·legacions o els qui contesten trucades o mails a les tantes per
resoldre dubtes. Del primer militant a l’últim, del militant més vell al més jove
del Jovent Republicà.

Tenim projecte. Cada dia dibuixem Vilafranca i el Penedès als nostres caps.
Sabem el que volem, com ho volem i com ho farem. Som la garantia d’una
Vilafranca que es remunti a les arrels per projectar-se en aquest segle XXI ple
de reptes. Una Vilafranca feminista, ecologista, que lluiti contra les
desigualtats. Amb l’autodeterminació com a divisa per al nostre país. Tenim
experiència. Som un projecte sòlid que té un model clar. Per tot això som la
garantia que les coses que somiem, es faran realitat.

Avui som més a prop que mai de tornar a liderar l’ajuntament. Fa 80 anys la
força de les armes ens la va arrebatar. Ara, el 2023 hi tornarem amb la força
dels vots.



Assumir la responsabilitat de liderar la candidatura em fa ser conscient del
pes de la història. De tenir a tocar el somni d’un ajuntament republicà. De
seguir el pas de Fèlix Balaguer, el primer alcalde escollit per sufragi universal,
de Salvador Armendares, el primer defensor de la vegueria Penedès al
Parlament al 1932. De la generació que va mantenir el partit i el fa fer créixer,
gent com el Josep Maria, el Pere Vidal o el Llorenç Guilera. Republicans de
pedra picada. Republicans d’avui i d’ahir, republicans de cor que ens sentim
lligats per aquest fil roig del combat.

Som aquí per fer de les esperances realitats, som aquí per fer d’aquell somni
de 1931 el projecte de transformació més ambiciós que ha tingut mai
Vilafranca. Som Esquerra Republicana de Catalunya i hem vingut a guanyar.

Acabo. Moltes vegades retenim records a partir de les sensacions que ens
han creat. Un dels més especials que tinc, va ser a la nit del 28 d’abril del
2019. Aquella nit vam fer història guanyant per primera vegada des dels anys
30 les eleccions generals a Catalunya. La seu era una festa. Plena de gom a
gom, abraçades, crits… quan ja ens havíem menjat tot el pa amb tomàquet i
el cava corria per arreu, de cop algú em va estirar la camisa. Al girar-me em
vaig trobar la Justa. La Justa amb els seus rínxols blancs i la seva veu
pausada. Aquella nit la Justa tenia uns ulls vidriosos i feia una cara exultant. I
abans que jo li pogués dir res, la Justa, aquesta militant de mil batalles, de mil
compromís, amb la gent i amb el país, des del sindicat, el PSUC o des
d’Esquerra, la Justa, amb els seus més de 70 anys, em va dir com si
assavorís cadascuna de les paraules que deia: Pere, és la primera vegada
que guanyo.

Doncs bé companys i companyes, tenim el repte que la nit del 28 de maig del
2023 ens puguem mirar tots les cares i amb els ulls plens d’emoció, amb les
cares tenses de joia i amb el cor a mil d’alegria, ens puguem mirar i dir-nos
que sí, que ho hem aconseguit, que ho hem fet possible, que hem guanyat
per primera vegada les eleccions municipals a Vilafranca.

Tenim feina. Tenim projecte. I tenim l’esperança de la victòria.

A guanyar republicans, a guanyar!



Agraïment persones aval: vull ser alcalde



1. Vida de compromís (associació d’estudiants, claustral a la UPF FNEC, Omnium,
JERC, ERC) -> compromís amb Vilafranca. Liderar la nova etapa de la ciutat

2. Canvi generacional
a. Superar dècada sociovergent (govern temps de descompte, ciutat aturada,

no hi passa mai res, perdre oportunitats…)
b. Nova energia per encarar reptes. Actitud guanyadora. Capgirar situació.

3. Canvi compromès
a. Revolució ecològica
b. Reindustrialització - ocupació
c. Social )refer SS )padró )habitatge )Pla local salut
d. Mobilitat i tren
e. Capital Penedès
f. País

4. Canvi republicà. Democràtic.
a. Repensar l’ajuntament, passar del sXX al sXXI: Més participació, més

transparència, més democràcia.
b. Governança: acords de ciutat, amb la gent. Mirada llarga

5. Canvi tranquil
a. Comencem el canvi. Sumem a tothom. Una nova majoria per avançar.
b. Fortalesa en les conviccions, suavitat en les formes.

6. Esperança
a. Aquest és el projecte de canvi. Aquest canvi només pot ser amb el lideratge

d’Esquerra. Les hem vist de tots colors. Des de les primeres eleccions on
vam quedar fora amb les candidatures liderades pel Ton Serrat i pel Pere
Vidal, des de l’acomulació de forces dels anys 90 amb el Ramon Xena al
capdavant. De la resistència en els temps difícils on resistir era vèncer amb el
Pep Quelart, l’Albert Zafra i el Jordi Rosell. I des de l’enfortiment del projecte
aquests últims mandats amb la Mònica al capdavant, que avui ens han de fer
guanyar. Som el partit més ben preparat, més conscient que hi ha dies bons i
dies dolents. I que passi el que passi, tirem endavant. Això és el que
Vilafranca necessita.

b. Vilafranca mola, però ha de molar més. Retornar esperança i la il·lusió. No
només dir que som capital, sinó exercint-ho. No només dient que som
referència, sinó fent-ho.

c. Per això demano el suport avui. Per iniciar aquest camí per guanyar
Vilafranca.

d. Perquè estic convençut que els millors dies de Vilafranca encara han d’arribar
i els farem possibles.


