Bon dia. Regidores, regidors, amics i amigues que ens
acompanyeu avui.
Iniciem un altre mandat municipal, desprès de les eleccions
celebrades el passat dia 26 de maig. Un mandat municipal,
que els qui avui ocupem aquestes cadires hem estat escollits
per sufragi universal, per tant, som mandataris, dels
Manlleuencs i Manlleuenques que ens han votat per tal de
portar a terme un encàrrec en nom i per compte seva.
M’agradaria doncs, agrair a totes aquelles persones que han
donat confiança a la llista que encapçalo, la del PSC de
Manlleu. A tots aquells que han donat suport al nostre
projecte, a la nostra tasca realitzada durant els 4 anys
anteriors i els encoratjo avui, a seguir eixamplant-lo els
propers anys. Treballarem per fer possible un Manlleu millor,
pensant sempre en el benestar de les persones.
Aquestes eleccions, ens han portat a una participació més
alta que als anteriors comicis, malgrat més d’1/3 de la
població encara s’ha quedat a casa sense participar. Aquest
també és un repte a assolir, aconseguir que les 4.500
persones que no han anat a votar, participin d’aquest acte
democràtic establert des de l’any 1978. Aquesta és una
tasca de tots els que avui representem Manlleu.
Molts ciutadans manifesten que estan farts de la política,
cansats de tantes eleccions, i decebuts d’algunes actituds.
Aquells que utilitzen el càrrec en benefici propi, els que
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donen l’esquena als ciutadans o simplement aquells que es
passen el dia intercanviant retrets als adversaris polítics.
Aquí venim a fer política local, planifiquem, programem i
desenvolupem accions polítiques, amb un objectiu clar, la
millora i el benestar de Manlleu. Els adversaris, en aquesta
taula, ho són per les seves idees i maneres de veure les
coses, per la política, les idees es poden discutir i si cal
combatre però les persones sempre s’han de respectar.
Espero i desitjo que en aquest mandat municipal la
concòrdia personal ens embolcalli d’humanitat.
La configuració demogràfica està canviant, i això farà que els
serveis que necessitin els ciutadans i ciutadanes, siguin
diferents als del passat. Però no només els serveis
essencials s’hauran d’adaptar, sinó que les prioritats que tots
i totes tenim també han variat, i ara valorem com a prioritaris,
determinats aspectes en el nostre projecte comú que abans
no contemplàvem.
Els propers 4 anys treballarem per facilitar les polítiques
d’habitatge tant necessàries per Manlleu, la lluita contra
qualsevol discriminació, la potenciació de la vida cultural i
social, avançar sense deixar a ningú pel camí, avançar
garantint la igualtat d’oportunitats, de present i de futur.
Lluitarem per avançar en els reptes de l’àmbit educatiu, del
benestar de la gent gran i la millora dels serveis socials,
farem el seguiment exhaustiu en temes de seguretat
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ciutadana. Treballarem per l’assoliment d’objectius en temes
de medi ambient, la millora de l’ocupació i l’activitat
econòmica, no hi ha progrés social, si no hi ha
desenvolupament

econòmic,

la

potenciació

i

la

generalització de l’esport, els desafiaments amb les grans
infraestructures i per l’aprovació definitiva del nou Pla
d’Urbanisme i espero que aquest pacte que s’ha anunciat no
tiri enrere allò que es va aprovar per una àmplia majoria.
Treballarem aquest mandat que ara comença per fer
possible algunes de les propostes que portàvem al nostre
programa electoral, per tots aquests temes, ens trobaran al
costat del govern, col·laborant amb allò que reporti un
benefici per Manlleu i serem escrupolosos en tot aquells
temes que no es portin de forma adequada, explicant i
denunciant sempre irregularitats i males praxis.
El nostre país viu encara moments complicats en la política
nacional. Nosaltres no hem estat mai partidaris de traslladar
als plens municipals les discussions polítiques entre partits
que tenen el seu lloc ordinari al Parlament de Catalunya. La
voluntat d’arraconar d’antuvi a alguna força política de la
possible acció de govern, invocant, no raons de projecte de
ciutat, sinó raons de “país”, no diu gaire en favor de qui es
presenta a unes eleccions municipals per treballar per tots
els ciutadans/es de Manlleu, si realment és això el que es
pretén.
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El projecte socialista ha estat, és i serà profundament
municipalista. Hem treballat i treballarem per Manlleu des del
convenciment que junts guanyem i que separats sempre
perdrem.
Ho farem defensant els nostres principis i valors, els de la
llibertat, la igualtat i al justícia social, i des de les propostes
amb les què ens vam presentar a les eleccions municipals.
A Manlleu representem a 1.249 ciutadans que ens varen
donar la seva confiança.
Vull acabar explicant que nosaltres no hem presentat
candidatura a l’alcaldia perquè entenem que Esquerra
Republicana, ha estat la llista més votada i qui es mereix
ocupar aquest lloc, sent conscients però que no tenen
majoria absoluta i es necessitaran molts acords per tirar
endavant els acords municipals. Nosaltres hem votat en
blanc en l’elecció de l’alcalde.
Així doncs, encoratjo a totes les regidores i regidors, sobretot
als nous que ara comencen una nova etapa al servei de tota
la població, a iniciar un projecte engrescador per Manlleu, on
tothom s’hi senti representat i on les aportacions d’uns i
altres, ens portin a la millora d’un Manlleu ple d’oportunitats
per a tothom.
Moltes gràcies.
Marta Moreta. PSC
Manlleu, juny de 2019
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