
	   	   	  	  	   	  

	  
	  

Molt bon dia a tothom. 

En primer lloc, evidentment, volem felicitar l’Oriol Junqueras per la seva 

pressa de possessió com alcalde de Sant Vicenç dels Horts, sense dubtes 

la ciutat més important del món. 

 

També volem tenir un record pels companys i companyes, regidors i 

regidores que han format part del Consistori durant els últims quatre anys i 

que no han repetit aquesta legislatura. A totes i a tots, però em permetreu 

que faci un esment especial als meus companys i companyes Carlos, Iván, 

Sílvia, Pepi i Julio. 

 

Una salutació fraternal també als 21 regidors i regidores que tenim 

l’enorme responsabilitat de representar la ciutadania de Sant Vicenç dels 

Horts durant els propers quatre anys. Em permetreu també que faci 

esment als companys i les companyes socialistes amb els que tinc i amb 

les que tinc l’honor de representar els 2.628 vicentins i vicentines que van 

confiar en el nostre projecte i en la nostra candidatura el passat 24 de 

maig: Mireia Vergés, Isidre Bautista, Patricia Higueras i Juan Ramón 

Torres. 

Tots 5 treballarem pel bé comú, però tractant d’interpretar el millor possible 

la voluntat d’aquestes 2.628 persones a les que representem i a les que no 

fallarem. 

 

L’últim record als companys i les companyes socialistes, militants, 

simpatitzants, gent humil, treballadors i treballadores que posen el seu 

temps al servei de la causa del socialisme democràtic i dels inviolables 

valors que ens orienten. 

 

 



	   	   	  	  	   	  

	  
	  

 

És evident que la nostra intenció era guanyar les eleccions. Ho hem dit 

sempre: no volíem guanyar per guanyar, no volíem governar per governar; 

volíem guanyar les eleccions per poder governar i així per poder 

desenvolupar el nostre programa electoral i posar l’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts al servei de la gent. 

Volíem desenvolupar 4 grans projectes: el primer relacionat directament 

amb les persones i l’atenció a la gent; el segon amb la reactivació 

econòmica i la generació de llocs de treball; el tercer amb la millora de 

l’espai públic i del medi ambient; i un quart que era una aposta clara i 

decidida per obrir de bat a bat les portes de l’Ajuntament i apropar 

l’administració a la ciutadania. 

 

És evident que no hem guanyat les eleccions ni podrem desenvolupar, 

almenys de moment, el nostre programa. 

 

Però com que no és el primer cop que a Sant Vicenç dels Horts qui guanya 

unes eleccions no arriba a l’alcaldia, reconeixem que, com a segona força 

política que som, ens hem bellugat i des del dia després de les eleccions 

hem treballat per intentar formar una majoria alternativa i poder 

desenvolupar un programa de govern social, d’esquerres i molt arrelat a la 

situació que estan vivint molts homes i dones al nostre poble. 

No és cap secret, entre altres motius perquè ho hem fet públic i no ens 

hem amagat,  hem parlat amb tots els partits, però no hem estat capaços 

de convèncer-los que Sant Vicenç necessitava un canvi, no només a 

l’alcaldia, sinó també un canvi de filosofia, una nova manera de fer les 

coses, una nova manera de treballar i amb uns altres objectius. 

 

 



	   	   	  	  	   	  

	  
	  

 

No ho neguem pas, hem tractat de construir una alternativa.  

• Una alternativa valenta.  

• Una alternativa que obri els menjadors escolars a l'estiu (com venim 

reclamant des de fa temps i com ha recomanat la FAPAC aquesta 

mateixa setmana),  

• Una alternativa que entengui que a Sant Vicenç dels Horts no hi ha 

cap altra problema com l’atur, la precarietat i les desigualtats, 

• Una alternativa que apropi l'administració a la ciutadania,  

• Una alternativa que impulsi assemblees ciutadanes i pressupostos 

participatius,  

• Una alternativa que no utilitzi Sant Vicenç dels Horts com un mitjà 

per aconseguir altres objectius,  

• Una alternativa que no confongui la Institució amb el Partit, 

• Una alternativa que no faci recepcions institucionals sense convocar 

l'oposició (com va passar diumenge passat) perquè també formem 

part del Consistori i també estem aquí representant a una part de la 

ciutadania de Sant Vicenç dels Horts.  

• en definitiva, una alternativa que es preocupi pels problemes reals de 

la gent. 

 

 

Nosaltres pensàvem que ho havíem d’intentar. I ho diem aquí, obertament, 

amb transparència. 

 

Quan vam saber que finalment Esquerra Republicana de Catalunya – 

Junts per Sant Vicenç havia tancat un acord de govern amb SVH sí puede 

– Podemos ens va sorprendre. 



	   	   	  	  	   	  

	  
	  

 

• Ens va sorprendre que els vots de Podemos no estesin al servei del 

canvi, sinó que servissin per apuntalar Junqueras,  

• Ens va sorprendre perquè pactaven amb el col·laboradors necessari 

de les retallades socials en benestar, salut i educació pública més 

importants de la història de Catalunya, 

• Ens va sorprendre que les negociacions s’hagin portat amb 

secretisme i hermetisme, molt lluny de la llum i dels taquígrafs 

promesos, 

• Ens va sorprendre perquè ens van dir que arribava l’hivern per a la 

casta, i el que ha arribat és una manteta per mantenir el poder en 

mans d’una de les persones que té avui més poder polític a 

Catalunya. 

  

En tot cas, tots els pactes són legítims. I nosaltres, sorpresos, però 

respectuosos davant aquest nou idil·li. 

 

Farem oposició, constructiva i educada; sense cridar i sense fer cap 

espectacle...  

Però des de l’oposició treballarem amb fermesa: 

• Per a que Sant Vicenç sigui un municipi no només més orgullós, que 

està molt bé, sinó també més just i més igualitari,  

• Sabent que el principal problema que tenim és l’atur i la precarietat, 

• Sabent que hi ha molta gent al nostre poble que ho està passant molt 

malament i on continua havent-hi riscos de desnonaments i de talls 

de llum, d’aigua i de gas, 

• Amb la convicció que a Sant Vicenç l’educació ha de ser un eix 

fonamental i que les entitats han de continuar sent un motor de la 



	   	   	  	  	   	  

	  
	  

nostra societat, 

• Apostant per una administració, no només oberta i transparent, sinó 

també molt més propera i present als barris, 

 

 

• Convençuts del paper transformador que pot i que ha de jugar el 

municipalisme a la nostra societat; 

• Sabent que la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència 

masclista ha de ser intensa i ha d’incorporar necessàriament els 

homes, 

•  I prioritzant el respecte i la cura del medi ambient i de l’espai públic. 

 

Aquestes són les nostres línies prioritàries i des de l’oposició i amb la força 

que ens dona el suport de més de 2600 veïns i veïnes, treballarem per a 

que puguin ser realitat. 

 

Res més, molta sort al nou govern. 

 

Salut.	  


