Discurs d’investidura 15 juny de 2019

Ens retrobem en aquesta sala de plens avui atapeïda i plena de gom a gom per iniciar una nova
legislatura. La legislatura 2019-2023.
Em sento molt emocionada i agraïda de poder tornar a ser nomenada per tercer cop alcaldessa
del municipi de Vallirana. El poble on vaig néixer, el municipi on vaig anar a la primerenca llar
d’infants Barrufets davant de la Casa Mestre, on vaig fer pàrvuls i també segon de primària en
aquest mateix edifici de l’ajuntament. Com a alumna vaig estrenar l’edifici de La Ginesta fent
primer de primària o l’Institut Vall d’Arús per fer COU després d’haver anat a fer BUP als
barracons a Cervelló. El poble on he viscut quasi tota la meva vida, on em vaig casar amb el meu
estimat marit a la Masia Molí de Can Batlle i on també creix la meva filla, l’Almodís, que es fa
gran i ahir es va graduar d’infantil i l’any que ve ja anirà a primer del Pompeu Fabra. El poble que
m’agrada mirar des de diferents perspectives quan vaig a córrer per les seves muntanyes, des
de les penyes, des del puig Vicenç, Cal Beco o el Mas de les Fonts. I explico tot això, perquè
m’estimo Vallirana, perquè visc a Vallirana i vull que tots els valliranencs i valliranenques sentin
com jo que Vallirana és el millor lloc on estudiar, treballar i viure!
Estic emocionada, però també molt agraïda. Si hagués d’escollir una sola paraula per descriure
aquest moment seria GRATITUD.
Gratitud cap a les 3.228 persones que van confiar en el projecte socialista a Vallirana i que ens
van donar el vot del reconeixement de la feina feta i el vot de confiança per continuar treballant
per millorar Vallirana. Aquesta força permet revalidar la majoria absoluta aconseguida al 2015 i
continuar governant per a tots i totes, ens hagin votat o no, perquè aquesta és la nostra marca:
un projecte que no deixa cap família enrere, que es centra en el dia a dia de les persones i no ho
supedita a cap guerra de banderes.
Vull agrair el suport dels meus companys regidors del PSC. Persones amb principis ferms,
feministes, ecologistes, d’esquerres, bons professionals, coneixedores de l’administració local i
del nostre municipi i amb una gran il·lusió de formar el millor equip per tirar endavant tots els
projectes que tenim plantejats en aquesta nova legislatura. Però els regidors del PSC són la cara
més visible d’una agrupació plena de grans persones que han treballat de valent. Vam elaborar
el programa electoral més participatiu de la nostra història amb carpes al barris, porta a porta,
un bustiada d’una enquesta a totes les cases del municipi i sessions obertes a la militància i la
ciutadania. Vull donar les gràcies a tot aquest gran equip de persones, de militants i
simpatitzants, a tots els candidats de la llista electoral, moltes gràcies per la vostra feina
desinteressada. Moltes gràcies per donar el pas d‘implicar-vos per transformar la societat des
dels valors de l’esquerra socialista i catalanista en un moment en què la política està tan
desprestigiada. En un moment en què formar part d’un partit tradicional, un partit com el
socialista amb més de 100 anys d’història sembla quelcom del passat moltes gràcies per
implicar-vos-hi i per aconseguir fer arribar a la ciutadania el nostre missatge de canvi social,
honestedat i treball pel bé comú.
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I també un agraïment a la meva família que és la meva fortalesa més important T vull agrair el
recolzament de la meva família, en els bons però sobretot en els mals moments, al meu marit i
a la meva filla, als meus pares i germans, a la meva àvia i a les meves tietes.
Ser alcaldessa té moments molts durs de decisions difícils, de soledat, de resistència a la
frustració i de perseverança i moments més dolços, de representació, d’emoció.
Per tant, gratitud però també responsabilitat.
Avui diem adeu a una legislatura, la del 2015-2019, marcada pel procés i la crispació política en
l’àmbit català i espanyol. Una legislatura amb moltes eleccions i mobilitzacions. Des de l’equip
de govern i com a alcaldessa hem aconseguit mantenir la cordialitat, el diàleg i el consens. De
tots els punts presentats per l’equip de govern del PSC el 95 % dels membres han comptat amb
la votació favorable o abstenció de la resta de forces polítiques. I també hem adoptat el 75 %
dels acords que han presentat altres grups. A Vallirana hem aconseguit que la cooperació de
tots: entitats, empreses, comerç, ciutadania... sigui una manera habitual de fer.
En l’àmbit de finances municipals cal recordar que hem viscut una crisi econòmica molt greu i
que l’Ajuntament tenia un deute heretat molt gran (préstecs amb entitats, sentències, mala
gestió). Del 2011 al 2014 hem pagat 13 milions d’euros, i en el període 2015-2018, quasi 12
milions. Serà el 2019 amb un deute d’1 milió d’euros que eixugaren tot el deute anterior.
Vull tenir també unes paraules d’agraïment cap als treballadors municipals per la seva feina,
dedicació i vocació de servei públic. Gràcies a ells hem pogut realitzar més del 90 % del pla
d’actuació municipal, concretar el programa de govern que van presentar a les eleccions
municipals de 2015 i aconseguir grans fites:
Hem rehabilitat la Casa Mestre, hem adquirit la fàbrica de cotó i el Casino, hem fet el nou carrer
del CAP, hem millorat els barris amb km d’asfaltats, de noves voreres, parcs, espais per a gossos,
hem iniciat el parc públic d’habitatge amb la compra de tres pisos, hem fet el clavegueram del
Lledoner, l’arranjament de Pau Casals, la nova Biblioteca a Bon Retir i l’inici de la construcció del
tan desitjat poliesportiu cobert. I una llista immensa d’obres i de projectes que ens posen a
l’avantguarda en protecció d’incendis i transport públic a demanda.
I tot això és el que es veu, però i tot allò que no es veu de les polítiques locals: hem aprovat el
primer pla educatiu i contra fracàs escolar, hem duplicat l’ocupació amb ajudes a autònoms, a
empreses que contracten treballadors a l’atur i amb plans d’ocupació propis. Amb el suport al
comerç amb més de 400.000 € en aquesta legislatura. Però també amb unes escoles bressol
excel·lents i essent reconeguts com a bones pràctiques del servei de logopeda municipal, el casal
inclusiu o la transparència i bona informació del web municipal. I sobretot ha canviat que aquest
és un ajuntament obert, que respon, transparent i que fa retiment de comptes, amb nous espais
de participació i noves festes, respectant la tradició.

No vull oblidar la gran tasca feta pels regidors de l’equip de govern que ja no formaran part
d’aquesta legislatura i destacar l’empenta, il·lusió i bona feina de l’Elisabeth Romero (tinent
d’alcalde i responsable de RRHH des de 2011, i que en aquest mandat ha revolucionat la
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participació ciutadana amb l’impuls als pressupostos participatius, la cohesió de barris i el
consell d’infants) i de l’Alex Llorca que ha renovat les polítiques de joventut creant noves
iniciatives i també Alejandro Lafont com a gran impulsor del nou Vallibús a demanda.
El dijous vam fer l’últim ple de la legislatura i també vam fer un reconeixement i agraïment a
altres regidors que ja no repeteixen: en Teo Gibert del PDeCat amb una llarga trajectòria com a
regidor en govern i en oposició durant 32 anys, en Josep Busquet portaveu del PDeCAT en
aquesta última legislatura, l’Enrique Giráldez portaveu de C’s i en Jordi Maresme regidor
d’Esquerra Republicana en aquesta última legislatura. A tots ells des de l’oposició cal reconèixer
que amb la paraula i el respecte han defensat apassionadament els seus posicionaments i que
hem pogut arribar a molts acords.
I m’agradaria en aquest punt obrir un parèntesi per reconèixer la feina feta per tots els regidors
i regidores que han format part d’aquest ple. Des del govern o des l’oposició, des dels diferents
partits tots han posat veu als valliranencs i valliranenques i mereixen el nostre respecte i
reconeixement. Demano un aplaudiment per a ells.
Des d‘avui es poden veure al vestíbul de l’entrada uns plafons amb la història de la casa de la
vila i també amb el llistat d’alcaldes des de 1826.

Avui s’inicia una nova legislatura. Una nova legislatura plena de reptes. Com a equip de govern
i com a alcaldessa el nostre repte és i serà Vallirana, governarem per a tots i pensant en el
benestar de tots. Esperem saber administrar la majoria absoluta i treballarem per arribar a
pactes unànimes en els grans temes de present i futur: l’acabament de la variant i l’inici de la
variant de les Casetes, la incorporació de Vallirana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ser zona
1, el nou carrer Major, la resolució dels dèficits urbanístics, la creació d’ocupació, l’impuls del
comerç i l’economia, l’educació pública de qualitat i els Serveis Socials.
Vull donar la benvinguda als nous regidors que s’incorporen en aquest ple, ser regidors és un
honor però també una responsabilitat. També vull reconèixer el valor de decidir-se a participar
de forma activa en la nostra democràcia en un moment en què ser polític està tan mal vist, ser
capaç de liderar un partit polític o un moviment social és una aposta esperançada de voler
compartir solidàriament l’existència, és una mostra de generositat i de vocació de servei. Tots
coincidim en no tolerar cap mena de corrupció o conducta poc ètica.
Des del PSC hem iniciat converses amb tots els partits polítics i continuarem parlant per tal de
poder arribar a acords que siguin el més amplis possibles. Com a alcaldessa desitjo que aquest
ple es converteixi en una veritable àgora on debatre i argumentar solucions als problemes dels
veïns o de l’administració local.
Per tant, benvinguda a tots els nous regidors a l’àgora i la meva més sincera esperança que
l’acord, el diàleg i la cooperació marquin la relació entre el diferents grups municipals.
El nostre programa de govern estarà basat en tres eixos fonamentals: 1. uns barris de qualitat
2. un municipi de drets i oportunitats i 3. innovació i grans projectes de transformació
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En els dos primers eixos algunes de les propostes són:
1. Un pla de barris amb inversió d’1,5 milions d’euros l’any per uns barris de qualitat
2. Nous aparcaments al centre, als barris i de camions
3. Farem gratuïta l’educació a les escoles bressol en el curs de 2 anys en la franja de 9 a 12
h.
4. Un nou espai per a joves obert els caps de setmana
Pel que fa als grans projectes, com la bona cuina necessitem temps per tres motius:
-

-

Per trobar el finançament. A dia d’avui cap administració supramunicipal subvenciona
ni biblioteques ni pavellons, cosa que si que es feia abans de la crisi. Per tant, cal fer
bossa per assumir 3 o 4 milions d’euros sense fer perillar les finances municipals.
Per dissenyar i construir els millors projectes cal fer estudis, avantprojectes, geotècnic,
inundabilitat… no es pot arriscar en una infraestructura tan important.
Per últim cal buscar sinergies entre les entitats, la ciutadania i els partits polítics per tal
que els projectes siguin de tots. Per això els concursos d’idees i la participació ciutadana
són imprescindibles.

Aquests grans projectes són aquells que més il·lusionen que més transformen el territori.
1. La remodelació del Casino.
2. El nou edifici de la policia a la zona de l’artesanat que permetrà disposar d’un hotel
d’entitats davant de l’Ajuntament.
3. La reparació i condicionament de la piscina olímpica
4. El nou carrer Major
5. La nova Biblioteca a la fàbrica de cotó. La recuperació d’aquest patrimoni industrial
permetrà realitzar una reconstrucció de la importància de l’aigua al nostre municipi com
a motor de vida i progrés. Un projecte que continuarà la línia de recuperació del nostre
patrimoni com l’ermita de Sant Silvestre, la Cova Bonica, els forns de calç...
En resum, mirem al futur per il·lusionar-nos amb tot el que farem amb la vostra empenta.
Aquesta és la Vallirana que somiem, aquesta és la Vallirana per la qual treballarem amb rigor,
professionalitat, amb perseverança. I no volem fer-ho sols, us animo a participar d’aquest canvi!
Com a socialistes els nostres valors són els de la socialdemocràcia, el nostre tarannà és l’acord,
la cooperació i la fraternitat. Som europeistes i catalanistes. Creiem que cal reforçar els pilars de
l’estat de benestar amb cooperació entre les diferents administracions: les pensions, la sanitat i
l’educació pública i els serveis socials no es poden deixar a les regles del mercat.
No ens deixarem portar per dogmes de fe irreals que separen els pobles i les persones, ni per
populismes que generen falses il·lusions, solucions màgiques inexistents. No supeditarem el
benestar dels valliranencs a l’apassionament de qui no té res a perdre i que busca la disputa
contínua i la inestabilitat.
Davant la queixa i el pessimisme, reivindico l’optimisme i les oportunitats. Reivindico una
Vallirana que és i serà referent en drets i oportunitats i que continuarà invertint en uns barris de
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qualitat. Una Vallirana decidida, innovadora, acollidora i segura que mira al futur amb la il·lusió
de treballar pels grans projectes i la seguretat de l’experiència i la paraula donada.
En aquest sentit, treballarem els valors de la cooperació, l’agermanament entre pobles, la lluita
contra el canvi climàtic, la solidaritat i la generositat. Jo vull que els valliranencs siguin ciutadans
del món i que des d‘aquest racó de l’Europa mediterrània contribuïm a fer un món més just, més
solidari, més sostenible i sense diferències de classes ni de països.

Continuem construint junts el millor lloc on viure perquè Vallirana ens
uneix!
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