DISCURS INVESTIDURA 20190615
Veïns i veïnes, companys, amics i amigues,
moltes gràcies a tots i totes per ser avui aquí.
Aviat, el 21 de Juny, farà 11 mesos que vaig ser
escollit alcalde de Montmeló en substitució de
l’Antoni Guil
Aquest temps ha estat apassionant i ple
d’aprenentatges molt importants, tant a nivell
personal com a nivell institucional o, si es vol,
professional.
Hem treballat intensament per intentar fer de
Montmeló un lloc millor. Un lloc més amable, més
preparat, amb més oportunitats i més sensible a
les demandes dels seus ciutadans i ciutadanes.
Hem intentat ser propers i oberts. Estar sempre
disponibles i que tothom, en la mesura de les
possibilitats, sentís el seu govern municipal
ressolutiu i proper.
Fa un moment acabo de rebre la vara d’alcalde i
com heu vist, he fet el gest d’oferir-vos-la.
Vaig fer el mateix el 21 de Juliol del 2018.
El missatge és molt clar, però vull fer-lo explícit. La
vara és vostra. Aquesta cadira és vostra. Aquesta
casa és la casa del poble i nosaltres, els regidors,
únicament som els vostres servidors.
Amb aquesta idea al cap he intentat obrar durant
l’últim any i aquesta és la idea que m’inspira per
als propers anys.
El resultat de les urnes no és un premi. El resultat
de les urnes és un encàrrec. Una delegació de
confiança. Un dipòsit de confiança dels ciutadans i
les ciutadanes al què cal correspondre i per
aquesta raó, i mentre els ciutadans vulguin, ens hi
deixarem la pell.
Sent molt conscients que Montmeló és molt
divers.
En aquesta sala, tot estirar, estem 150 persones.
Montmeló té 8,874 habitants.
Mentre celebrem aquest ple, està a punt d’iniciarse un concert a la Sala Polivalent, o s’està
desenvolupant el Torneig Vila de Montmeló al
camp de futbol. Hi ha molts montmelonins
treballant al Circuit en aquests moments o d’altres
que descansen després d’haver treballat tota la
nit.
També n’hi ha que que estan a l’hospital, i n’hi ha
que preparen exàmens, que han sortit a passar el
dia fora o que cuinen perquè avui tenen gent a
dinar.

Tots som Montmeló, i el govern del municipi
treballarà per prendre les millors decissions
possibles pel bé de la majoria.
Aquesta vara, aquesta cadira, aquesta casa,
també és de tots aquells que he esmentat.

El passat 26 de Maig els ciutadans de Montmeló
ens van donar, majoritàriament el seu suport per
considerar que som la força política que millor pot
representar els seus interessos a l’Ajuntament.
Ens vam presentar a les eleccions amb uns
resultats palpables de millora del municipi i,
sobretot, amb un projecte de millora per als
propers 4 anys. D’un projecte perquè Montmeló
avanci.
Volgudament els nostre programa parlava de
construir un Montmeló per viure millor. Amb més
oportunitats d’habitatge per a tothom. Amb més i
millor seguretat ciutadana. Amb un espai públic de
qualitat i inclusiu.
Amb uns Serveis Socials més integradors i atents
a les necessitats dels qui més en tenen necessitat.
Parlàvem d’un Montmeló per treballar millor. On
potenciem el creixement econòmic i la ocupació.
On apostem per una economia més social, un
comerç més sostenible, per la recuperació de la
indústria com a creadora de llocs de treball.
Al nostre programa també parlàvem d’un
Montmeló per gaudir més, que tingui especial
incidència en les polítiques d’igualtat de gènere,
en oferir més oportunitats i atenció a la infància i a
la joventut.
Sensible i curós amb les persones amb capacitats
diverses.
Amatents de les persones grans del nostre poble.
Expressavem la nostra voluntat d’apostar per un
Montmeló referent en cultura i en esport.
I per construir un Montmeló més cívic i on la
convivència pacífica i el bon veïnatge siguin la
norma de funcionament quotidiana dels seus
habitants.
Parlàvem d’un Montmeló per avançar amb tothom,
que tingui cura de la sostenibilitat i de les noves
formes de generació energètica. Solidari i
cohesionat territorialment.
Que tingui l’educació com a bandera principal i on
els ciutadans tinguin sempre la possibiltat de
participar en les decissions públiques a través de
la participació ciutadana.
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Aquests grans titulars es desglossaven en 300
propostes concretes. Mesurables, identificables i
executables que conformen el nostre guió de la
legislatura. El compromís del què hem de rendir
comptes a totes aquelles persones que ens han
fet confiança, però també a totes aquelles que no
ho han fet.

A ningú se li escaparà que en les darreres
setmanes hem mantingut reunions amb els
diferents grups polítics que han aconseguit
representació en aquest plenari.
A tots ells els hem fet la mateixa oferta:
El partit dels socialistes de Catalunya a Montmeló
té la intenció d’eixamplar el govern. De fer-lo més
gran, més ric i més divers, perquè representi millor
els interessos de tots els montmelonins i
montmelonines.

concreció de les propostes a desenvolupar en els
propers 4 anys, i la opotunitat de dialogar i debatre
sobre els principals temes i qüestions
relacionades en els programes de les diferents
formacions polítiques.
La segona serà l’elaboració del pressupost de
l’Ajuntament per a l’any 2020, que hem d’iniciar a
l’Octubre i que ha de finalitzar, si s’escau, amb la
seva aprovació al mes de Desembre.

En tot cas, i sigui quin sigui el resultat d’aquest
diàleg, el 21 de Juliol del 2018, quan vaig prendre
possessió del càrrec d’alcalde, vaig prendre el
compromís de reunir periódicament els
representants dels diferents grups polítics de
Montmeló, estiguessin o no al plenari municipal,
per mantenir-los informats dels principals projectes
i qüestions relacionades amb el futur de
Montmeló.

Com hem fet sempre que hem governat, volem
que el govern de Montmeló compti amb el màxim
de voluntats possibles i s’enriqueixi amb els punts
de vista i les sensibilitats del màxim d’opcions
possibles.

Al llarg d’aquests mesos així ho he fet i així ho
continuraré fent, repeteixo, sigui quin sigui el
resultat d’aquest diàleg.

La base per al diàleg és el nostre programa
electoral i les propostes i projectes amb els què
ens hem compromés amb els nostres
conciutadans.

Quiero finalizar esta intervención con una reflexión
en voz alta.

El projecte de soterrament i l’esquema de
desenvolupament pactat amb ADIF, que ens ha
donat fins ara tants bons resultats, és un projecte
fonamental per al nostre poble.

De aquellos días, en la documentación,
únicamente queda el expediente académico, los
certificados y las notas.

Els projectes d’habitatge que han de permetre que
el futur de moltes persones joves del nostre poble
es desenvolupi a Montmeló, és també bàsic.
El desenvolupament del tanatori, aconseguir
afiançar el projecte de centre de Formació
Professional, la millora i renovació dels principals
equipaments municipals, sumar la torre de Can
Calau a la xarxa d’equipaments municipals o molts
altres projectes que ara no s’escau enumerar,
però que estan, per escrit, a les bústies de tots els
montmelonins i montmelonines, formen la base
per començar a treballar sobre acords concrets
que hem de desenvolupar en els propers 4 anys.

A totes les forces políques hem fet la mateixa
oferta. Constituït l’ajuntament volem parlar amb
tothom.
Tenim 2 fites bàsiques i molt importants.
La primera serà l’elaboració del Pla d’Actuació de
Mandat. Aquest ha de ser un document de

Como es sabido, hace unos años viví en Bruselas.

Sin embargo, lo más importante de aquel tiempo
fue la experiencia vital.
Cuando estaba en Bruselas añoraba mucho lo
que había dejado aquí. Mis amigos. Mi familia, mi
idioma… Me recuerdo a mi mismo llorando
delante de una lata de espárragos de Navarra en
un supermercado, a pesar de que mi relación con
Navarra es más bien escasa.
A la vuelta, sin embargo, me sucedieron varias
cosas que suceden a cualquiera que haya vivido
un tiempo fuera de su país.
Por un lado me resultaba imposible explicar a mis
seres queridos, aquellos a los que añoraba
cuando estaba fuera, todo lo que allí había vivido.
Podía explicárselo, pero no podían entenderme…
Por otro lado, la vida aquí había seguido su
curso… sin mi.
Cada uno había hecho su vida, pero yo no había
estado en ella.
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Y finalmente, recuerdo claramente la sensación
que tuve al entrar en mi habitación a la vuelta. Me
dí cuenta de que había podido vivir todo aquel
tiempo sin ninguno de aquellos objetos, libros,
recuerdos…

A mis seres queridos, a mis amigos y a todos
vosotros, os digo.
Sigo siendo yo. No soy nadie diferente. No me
tratéis diferente a como me habéis tratado toda la
vida, porque yo sigo siendo el mismo.
Esta silla no es mia. Es del pueblo de Montmeló.
El despacho de la alcaldía no es mío. Es de los
ciudadanos de mi pueblo.
Yo solo, únicamente, voy a intentar ser el mejor
alcalde que pueda ser para todos vosotros. Pero
no merezco más respeto ni menos que el que me
teníais antes de que lo fuera, ni merezco mejor
trato ni peor que el que siempre me habéis
dispensado siempre.
Muchas gracias a todos.
I visca Montmeló!

