PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT (2015-2019) – Discurs PSC
Bon dia alcalde, regidors/es, amics i amigues
Avui s’inicia una nova etapa a l’Ajuntament i voldria començar agraint a tots els ciutadans de
Manlleu que han confiat en la nostra candidatura i fer-los saber que treballarem per
aconseguir aquells objectius que ens vàrem marcar, ja sigui des de l’oposició o formant part de
l’equip de govern si s’escau.
Hem de tenir present que aquest consistori es constitueix avui només amb els vots d’una mica
més de la meitat de la població. El 48% del ciutadans de Manlleu, el dia 24 de maig no van anar
a votar, i cal que com a responsables polítics de la ciutat ho tinguem present i hi reflexionem.
Es cert que l’actitud d’alguns no hi ajuda. Aquells que utilitzen el càrrec en benefici propi, els
que donen l’esquena als ciutadans o simplement aquells que es passen el dia intercanviant
pessics amb els adversaris.
Aquest no és el paper ni el rol que els socialistes volem tenir. Tindrem la mà estesa,
col·laboració quan calgui, i evidentment oposició constructiva, però sobretot ens esforçarem i
treballarem per fer possible el millor benefici dels veïns i veïnes de Manlleu.
El Grup Socialista a l’Ajuntament creiem en la política com a motor de canvi, com a àmbit per
les transformacions socials que afecten a les persones, creiem en la Bona Política.
Durant la campanya electoral alguns ens donaven per morts, corrien enquestes i porres per les
xarxes i pels mitjans de comunicació amb molta ignorància i poca consideració envers la nostra
candidatura. Hem demostrat que treballant fort els objectius s’aconsegueixen. Un programa
clar i un equip preparat han elevat els nostres resultats. Seguirem treballant per donar
solucions als problemes que pateix Manlleu com un atur molt elevat. Prioritzarem l’educació
com a pilar de la nostra societat, sense renunciar a la cultura i vetllant per la convivència tant
necessària.
Els socialistes de Manlleu no ens resignem amb el que tenim, volem més per la nostra ciutat i
el nou alcalde ens tindrà pel consens, i el diàleg i per l’oposició constructiva en allò que no
beneficiï la justícia social de tots els Manlleuencs.
Nosaltres no deixarem de lluitar per la nostra cultura, per la nostra llengua, per la nostra
identitat, i fem cas al que deia el President Tarradellas quan afirmava: “Catalunya té vocació
d’autonomia, Catalunya té esperit independent, però Catalunya no és separatista.” En el
procés d’independència no ens hi trobareu, si en el dret a decidir.
No hem presentat candidata a l’alcaldia perquè entenem que Esquerra, malgrat haver baixat
en vots, ha estat la llista més votada. Nosaltres hem votat en blanc, perquè encara no ens
podem fer nostre del tot el govern de la ciutat.
Alcalde, els socialistes de Manlleu treballarem al costat de l’equip de govern perquè Manlleu
sigui un municipi de respecte, en què la diferència no sigui un problema i la bona convivència
un deure i una obligació de tots els veïns i veïnes.
Molta sort i encerts per la ciutat de Manlleu.
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