DISCURS INVESTIDURA ALCALDE MANRESA (13-6-2015)
Molt bon dia.
Vull començar donant les gràcies a tots els manresans i manresanes que han
decidit renovar la seva confiança en el nostre equip per poder continuar
governant la ciutat durant quatre anys més. També és el moment d’agrair
l’esforç i el treball de tots aquells que han fet possible que els resultats
electorals del 24 de maig s’hagin traduït en un acord que permetrà garantir
l’estabilitat d’aquest govern.
Més enllà de les forces polítiques que subscriuen aquest Acord d’Investidura i
Governabilitat a Manresa, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de
Catalunya, assumeixo el compromís de continuar al capdavant de l’alcaldia de
la ciutat amb il·lusió, amb emoció i sobretot amb la voluntat de ser l’alcalde de
tots els manresans, independentment de quin sigui el seu vot, la seva
orientació ideològica o les seves simpaties polítiques.
Avui fa justament quatre anys i dos dies em presentava davant aquest Ple per
ser investit alcalde per primer cop. En el meu discurs feia una reflexió que crec
que, vists els resultats d’aquestes eleccions municipals, és encara més vigent:
els ciutadans reclamen una altra manera de fer política, demanen un altre estil
de fer les coses, esperen proximitat, honestedat, participació i transparència.
Ho hauríem de tenir molt present, no només el govern sinó tots els regidors, en
totes i cada una de les nostres actuacions durant aquest mandat que estem
iniciant.
S’inicia un mandat en què haurem d’estar oberts a les crítiques, saber escoltar
les propostes alternatives i tenir capacitat per adaptar-nos a cada situació amb
l’objectiu últim d’aconseguir el màxim bé comú per als manresans i les
manresanes.
El fet de ser elegit alcalde de Manresa per al desè ajuntament de la democràcia
és un honor i un privilegi, però també una gran responsabilitat. En una data tan
assenyalada com aquesta vull recordar els alcaldes que des d’aquell llunyà 19
d’abril de 1979 -quan es va celebrar la primera sessió constitutiva d’aquesta
corporació municipal de l’etapa democràtica- han estat al capdavant de

l’Ajuntament, i que han treballat perquè Manresa sigui una gran ciutat: Joan
Cornet, Juli Sanclimens, Jordi Valls i Josep Camprubí.
Els resultats de les eleccions del 24 de maig han configurat un Ajuntament amb
la composició que avui, per primer cop, veiem en aquest saló. En compliment
del nostre compromís d’aconseguir les complicitats necessàries per donar a la
ciutat el lideratge i l’impuls per seguir endavant havíem de tancar un acord
d’investidura i governabilitat amb Esquerra, la segona força més votada amb
diferència en aquestes eleccions.
Així, des del govern de CiU i amb el suport d’Esquerra, seguirem treballant per
una ciutat que cuidi a les persones, que potenciï la indústria i el comerç, amb
qualitat de vida, una ciutat cívica i amable; i una ciutat que sigui protagonista en
el nou país que estem construint.
I ho farem des del diàleg i el consens, com hem fet durant aquests quatre anys.
Han estat nombrosos els acords amb grups municipals, agents socials i
econòmics, entitats i col·lectius de tots els àmbits i de totes les sensibilitats que
hem protagonitzat aquest mandat 2011-2015.

A partir d’avui, seguirem oberts al diàleg i a la col·laboració amb totes aquelles
formacions polítiques que vulguin treballar per construir una gran Manresa. I
també a la participació del teixit associatiu i dels manresans i manresanes que
s’hi vulguin implicar en la mateixa direcció. Perquè els reptes que ens esperen
són il·lusionants i engrescadors, però caldrà que les institucions i la ciutadania
seguim avançant de la mà i que tots plegats ens fem corresponsables d’aquest
futur millor que tots volem per a les properes generacions.
Som conscients que vivim una situació d’excepcionalitat a causa d’aquesta
llarga crisi econòmica que té greus conseqüències socials: més atur, menys
feina, més pobresa, menys recursos, més necessitats,.. Per això, la nostra
prioritat en el mandat que iniciem serà lluitar contra les dificultats econòmiques,
ajudar els que ho necessitin, crear ocupació i estimular l’activitat econòmica.
Estem convençuts que la millor política social que es pot fer, a part d’atendre
totes les persones que ho necessiten, és generar llocs de treball i estimular
l’economia de la nostra ciutat per poder mirar el futur amb més esperança.

La realitat és la que és, encara que es vulgui disfressar amb discursos
ideològics que al final acaben criminalitzant unes determinades forces
polítiques sense tenir en compte els esforços que es fan per fer front a aquesta
complicadíssima realitat.
N’hi ha que parlen despectivament de la vella política encara que hi hagi hagut
gent que hagi fet bones actuacions perquè generalitzen injustament
comportaments individuals totalment reprovables. En canvi, dipositen les seves
esperances en una nova política que encara ha de demostrar les seves
qualitats. Sincerament, crec que en les circumstàncies en què ens trobem el
que hem de fer és recuperar el valor de la BONA POLÍTICA –amb majúsculescom a única via per recuperar la confiança de la ciutadania.
Aquesta hauria la nostra guia, regidores i regidors, en aquests quatre anys de
mandat que avui comencem i en el que els desitjo molt encert i molt coratge per
completar amb èxit la tasca que la ciutadania ens ha encomanat.
Esperen de nosaltres que prenguem decisions que permetin millorar la seva
ciutat i la seva qualitat de vida, i que reaccionem amb fermesa i decisió davant
l’emergència social i nacional que estem vivint.
Com he dit, però, la meva intenció és seguir governant des del diàleg i el
consens, i escoltant totes les opinions perquè més enllà de la llista que hagi
pogut encapçalar o de l’acord que haguem pactat amb una altra força política,
em considero l’alcalde de tots i cada un dels ciutadans i les ciutadanes de la
nostra

ciutat.

Per acabar, m’agradaria recordar també unes paraules plenes de sentit i
d’humilitat del discurs d’investidura del President de la Generalitat, Artur Mas,
davant del Parlament el desembre de 2012:
Assumeixo la meva responsabilitat amb una gran càrrega d’il·lusió i de
compromís. Faré tot el que sàpiga, i pugui, per no fallar.
Espero que tots plegats tinguem molts d’encerts durant aquests quatre anys.
Moltes gràcies i bona sort. VISCA MANRESA i VISCA CATALUNYA!

