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Senyores regidores i senyors regidors, autoritats, 
veïns i veïnes, familiars, amics i amigues...  
 
Assumeixo avui l’honor d’ocupar l’alcaldia de la 
ciutat de Sant Cugat del Vallès per als propers 
quatre anys. Ho faig amb gran sentit de 
responsabilitat i un enorme compromís amb Sant 
Cugat i la seva ciutadania. Per a mi és un orgull 
poder ser l’alcaldessa de la ciutat que tant i tant 
m’estimo. Moltíssimes gràcies, doncs, pel suport i la 
confiança rebuda.  
 
El passat 24 de maig la ciutadania de Sant Cugat es 
va expressar a les urnes i va determinar que 
Convergència i Unió continuï governant la ciutat. Va 
decidir, però, que sigui sense una majoria absoluta 
al plenari municipal. Des de CiU hem entès aquest 
missatge i com no podia ser d’altra manera ho 
tindrem ben present a l’hora de prosseguir treballant, 
tots plegats, en favor de la ciutat.  
 
Aprofito aquest moment solemne per donar la 
benvinguda a tots els regidors i regidores que 
s’incorporen per primera vegada en aquest consistori 
i també a aquelles formacions polítiques que no hi 
tenien representació. Tenim tots plegats una gran 
responsabilitat i entenc que la ciutadania ens 
demana un esforç de diàleg i de consens al servei 



de l’interès general. Cada grup polític marcarà el seu 
perfil, les seves prioritats, aquest és un plenari plural 
i divers, però res ens ha d’impedir aglutinar grans 
projectes al servei de tots els ciutadans i ciutadanes, 
res ens ha d’impedir, respectant la diversitat i 
pluralitat representades en aquest consistori, assolir 
consensos.   
 
En mandats anteriors, ja sigui amb majoria absoluta 
o no, Convergència i Unió ha intentat governar 
generant un clima d’entesa amb la resta de grups, 
ara ens hi esmerçarem especialment.  
 
Per això des d’aquest primer moment i com a 
alcaldessa de la ciutat ofereixo la mà estesa a totes 
aquelles formacions polítiques que vulguin 
consensuar projectes constructius de transformació 
positiva. Transformació positiva com la que pot fer la 
política davant els reptes del món local. 
 
En aquest punt voldria aturar-me un moment per fer 
una reflexió profunda sobre el sentit de la política 
davant els reptes que el món local –i el món general- 
té per endavant. Per fer-ho utilitzaré tres referents de 
pensament que aboquen una mirada diferent.  
 
En primer lloc, voldria citar la filòsofa i catedràtica 
nord-americana Martha Nussbaum, que fa una 
proposta per al desenvolupament humà basada en 
la creació de capacitats. Nussbaum trenca la 
convenció establerta fins ara per mesurar el 
desenvolupament de les nacions i els territoris a 
través del producte interior brut (PIB) o la renta per 



càpita. Aquesta pensadora ens diu que la pobresa 
no és només una manca de recursos sinó també, 
principalment, una manca de capacitats. Aquesta és 
una gran realitat quan copsem a la nostra societat 
situacions de pobresa complexes com les que ens 
ha portat la crisi i que han vingut per quedar-se.   

 
En els darrers anys hem viscut una situació social 
complexíssima i per tant la primera acció prioritària 
ha estat atendre l’emergència i garantir, per suposat, 
les necessitats més bàsiques com són l’alimentació, 
les beques menjador, els ajuts socials, tenir un 
sostre, l’habitatge, la gent gran, evitar l’aïllament, 
etc... 
 
I si bé els dirigents polítics han centrat els esforços 
en recuperar l’estabilitat econòmica, crec 
sincerament que arriba ara el moment de la inversió 
social. La inversió on indispensablement hem de ser 
eficients: en Educació, capacitació i generació 
d’oportunitats per a les persones.  
 
Aquesta teoria també és defensada pel Premi Nobel 
d’Economia Amartya Sen. La seva proposta 
estableix noves prioritats de les polítiques públiques 
per garantir el progrés humà.  
 
L’objectiu de les polítiques públiques ha de ser crear 
un ambient propici perquè els éssers humans 
gaudeixin d’una vida autònoma, saludable i creativa. 
Necessitem, doncs, crear Ecosistemes que permetin 
a la gent desenvolupar les seves capacitats.  
 



Generar aquests espais només és possible si tots 
els actors d’una societat –administració, entitats del 
Tercer Sector, empreses privades, ciutadans- 
comencen a fer i també a pensar les coses 
conjuntament i a decidir-les conjuntament.  
 
La humanitat no està vivint només una etapa de 
canvis, sinó un veritable canvi d'etapa. Les persones 
han de formar-se per a la seva adaptació crítica i la 
seva participació activa en els reptes i possibilitats 
que s'obren. Per això crec que tenim una gran 
oportunitat com a ciutat si som capaços de trobar els 
espais de diàleg i de co-decisió.   
 
Introdueixo aquí un tercer pensador, Antonhy de 
Mello, un jesuïta hindú que advocava per 
desaprendre per tornar a aprendre. Diu de Mello que 
la por ens lliga, no ens deixa ser lliures i hem de ser 
capaços de poder-nos deslliurar del que hem estat 
per tornar a ser.  
 
Crec que l'excepcionalitat dels temps que ens toca 
viure justifica que ens preguntem una i altra vegada 
per què fem les coses i per a qui les fem.  
 
Les preguntes ètiques bàsiques, el sentit de la 
nostra acció i saber-ne donar raó és més pertinent 
que mai. Estem en un moment en que és necessari 
que aflorin les conviccions i no s'hi val no qüestionar-
nos per què fem el que fem i a qui afavorim amb la 
nostra acció. 
 



Per això cal que avui els 25 regidors i regidores ens 
preguntem com podem contribuir a millorar la nostra 
ciutat, ens preguntem què espera la ciutadania de 
nosaltres. Mantinguem l’escolta posada a la 
ciutadania perquè la ciutadania no ens dóna un xec 
en blanc i hem d’estar disposats a desaprendre per 
tornar a aprendre.  
 
Torno doncs a oferir la mà estesa per trobar 
consensos, per fer reflexió conjunta dels temes 
prioritaris que haurem d’abordar plegats en aquest 
mandat, entre d’altres l’elaboració del Pla Estratègic 
de Sant Cugat. Un Pla que ens ha de servir per 
posicionar-nos entre el conjunt de municipis de 
Catalunya i aprofitar les nostres potencialitats. Un 
document estratègic que s’haurà de debatre i pactar. 
Un full de ruta que ens dóna l’oportunitat de reflectir 
la diversitat i la pluralitat de la ciutat i alhora fixar les 
prioritats del Pla d’Actuació Municipal. Pla d’Actuació 
Municipal que estem disposats a pactar amb les 
diferents formacions que composen aquest plenari. 
Els demano, doncs, que agafem el repte 
conjuntament. No tinc cap mena de dubte que així 
serà.  
 
Pensar en una estratègia de futur és importantíssim, 
però tampoc podem oblidar que el nostre present 
continua marcat per la crisi econòmica. Si bé és cert 
que alguns indicadors macroeconòmics apunten cap 
a un escenari de recuperació, els efectes 
trasbalsadors d’aquesta crisi ni de bon tros han 
desaparegut en el dia a dia de molts dels nostres 
conciutadans.  



 
És per això que jo els avanço amb claredat el meu 
compromís: les polítiques socials continuaran al 
centre de l’acció municipal durant aquest mandat. Ho 
vull refermar especialment en aquest discurs, el 
primer que faig després de ser reelegida com a 
alcaldessa. Vetllarem especialment per les persones 
que tenen més dificultats: la gent gran, els infants, 
les famílies desestructurades i les persones que 
estan a l’atur.  
 
I incidint en la visió de Nussbaum intentarem oferir 
les eines i els recursos necessaris per empoderar el 
ciutadà. És a dir, que el ciutadà desenvolupi les 
seves pròpies capacitats per fer front als reptes del 
món d’avui dia. Només d’aquesta manera serem 
capaços de crear oportunitats reals a la nostra 
societat i fer que les persones gaudeixin d’una vida 
autònoma, humana, saludable i creativa. 
 
Per aquest motiu refermo de nou el meu compromís 
amb les polítiques educatives. Som ciutat educadora 
i creiem que l’educació ha d’esdevenir cabdal (no 
només a l’escola, sinó també a la família i a la 
societat) per garantir el futur dels nostres fills i filles. 
L’educació, a l’igual que la societat, evoluciona i es 
transforma. Som molts pares i mares que en aquesta 
ciutat volem oportunitats diverses per educar els 
nostres fills i filles i volem també opcions diverses. 
Però sense cap mena de dubte el sistema públic és 
el que garanteix l’oportunitat per a tothom i per això 
és irrenunciable la defensa de les competències en 
ensenyament i el seu model lingüístic.  



 
Ara bé, empoderar el ciutadà no serà possible si 
treballem tan sols des d’un únic àmbit d’actuació. Cal 
que institucions, empreses i ciutadania col·laborem 
de forma transversal per generar ecosistemes. Uns 
ecosistemes globals i polièdrics que generin un 
entorn favorable al desenvolupament de les 
capacitats de cada persona. 
 
Sant Cugat ha de ser capaç de generar aquest 
entorn. La nostra ciutat ha de funcionar com un 
ecosistema real on la societat civil es pugui 
desenvolupar amb plenitud. La societat civil avui és 
protagonista i reivindica aquest paper de lideratge i 
el volem reconèixer i el volem consolidar. Per això 
l’Ajuntament ha de jugar un paper facilitador des de 
la proximitat i el coneixement del pols ciutadà. És la 
nostra responsabilitat.  
 
Per fer front a tots aquests reptes seguirem apostant 
per la nostra triple estratègia municipal: promoure 
transversalment les polítiques de promoció 
econòmica, les polítiques socials i les polítiques de 
qualitat ambiental. Aquesta estratègia ha donat bons 
resultats. És evident que no hem pogut arribar a tot 
arreu, però també és cert que hem estat capaços 
d’esmorteir en part els efectes de la crisi als 
ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat.  
 
Entre tots, doncs, haurem de decidir cap a on dirigim 
les prioritats entre les quals jo en proposo algunes: 
l’educació, la qualitat urbana i els serveis a la 
ciutadania. En aquest mandat ens tocarà abordar 



per exemple la construcció del nou Institut Leonardo 
da Vinci i el seu pavelló; el nou PAV3 de la 
Guinardera o la nova Biblioteca Central Urbana. Són 
projectes il·lusionadors i que de ben segur seran 
molt positius per a la ciutat. M’agradaria molt 
comptar amb les diferents forces polítiques pel 
seguiment i la consecució d’aquests objectius. 
 
Així mateix, haurem de continuar apostant per nous 
projectes que vagin en la línia d’enfortir el teixit 
associatiu i d’entitats de la ciutat. En aquest sentit, 
vull remarcar el valuós paper que desenvolupa 
l’esport a Sant Cugat com a eix de cohesió social i 
de transmissió de valors i també vull subratllar la 
importància del nostre teixit cultural, de les entitats 
de cultura popular i tradicional, de la gran tasca que 
fan en preservar la nostra memòria cultural i de 
patrimoni immaterial i la gran potencialitat creativa 
que té aquesta ciutat. Ben aviat tindrem Festa Major, 
i de nou Festa Major participada per totes les entitats 
a qui vull agrair que cada dia vetllen per un Sant 
Cugat viu, per un Sant Cugat millor. 
 
Una ciutat que va créixer al voltant d’un monument 
majestuós, el Monestir. A parer meu, aquest ha de 
ser també un objectiu de mandat: el Monestir com a 
pal de paller del centre de la ciutat. Hem de tornar a 
activar un òrgan de gestió del Monestir que impliqui 
les administracions, l’església, la ciutadania i les 
entitats, i hem d’afrontar una profunda actualització 
del monument que el faci lluir més que mai.  
 



Aquesta recuperació del Monestir ha de ser la pedra 
angular d’una millora del centre més històric de la 
ciutat. En aquest sentit, hem de finalitzar projectes 
com el de La Unió Santcugatenca, el Mercat Vell o 
l’antiga benzinera de l’avinguda Rius i Taulet. I hem 
d’iniciar nous projectes en el centre històric per fer-lo 
encara més atractiu. Hem de fer lluir els carrers i les 
places amb un model singular de qualitat urbana que 
reforci el nostre comerç local. Hem d’afrontar també 
millores i construir nous equipaments al barri de Sant 
Francesc i a l’entorn de la plaça d’en Coll a través de 
projectes de rehabilitació i recuperació urbana i de 
millora d’edificis i façanes.  
 
La millora del centre més històric no ens ha de fer 
oblidar la resta de la ciutat, els barris i la seva gent. 
Hi haurà especial sensibilitat en aquest mandat per 
la participació ciutadana tal i com totes les 
formacions polítiques han vingut reclamant al llarg 
de la campanya electoral. Per això obro avui 
l’oportunitat de compartir la presidència dels 
Consells de Barri amb les altres formacions 
polítiques per fer-los més actius i amb més capacitat 
de decisió.  
 
De fet, pel que fa a la participació, crec que encara 
podem anar més enllà. Per això vull refermar avui el 
meu compromís de fer participatiu el 10% del 
pressupost de la inversió municipal anual. Aquesta 
decisió s’emmarca de ple en els temps actuals i les 
demandes de la ciutadania, que cada vegada més 
demana decidir de forma més directa i participativa. 
Aquesta és una realitat que considero una 



oportunitat positiva i enriquidora. Desaprendre per 
tornar a aprendre. 
 
Jo reivindico que hem d’entrar definitivament en 
l’època de la co-responsabilitat. Això vol dir que ens 
cal acció conjunta per integrar les diferents visions 
de Sant Cugat. 
 
En aquest aspecte vull reivindicar també les eines 
que l’Ajuntament ha posat en marxa per fomentar la 
participació, com el Consell de Ciutat, els diferents 
consells sectorials com el d’esports, el de cultura o 
les Taules de Participació i també molt important el 
Consell d’Infants i el Consell 13-16. És important que 
entre tots donem vida a aquests espais de 
participació per treballar plegats, institucions i 
ciutadania, per al bé comú de Sant Cugat. 
 
Però sobretot jo continuaré reivindicant sempre la 
política de proximitat, que és també la política de la 
participació ciutadana. Aquella que es fa de forma 
col·laborativa amb els veïns i veïnes i tenint molt en 
compte les seves opinions. Aquesta és la meva 
manera d’entendre la política.  
 
Vaig acabant. Aquesta major implicació ciutadana i 
de voluntat de decidir no es podria entendre sense el 
procés sobiranista que està vivint el nostre país. Jo 
crec que aquesta revolució lliure, pacífica i 
democràtica està cada vegada més present en 
l’imaginari col·lectiu de la nostra societat. Avui els 
ciutadans tenen la necessitat de replantejar-s’ho tot i 
volen decidir més directament com s’han de canviar 



les coses. Fins i tot si cal o no canviar el país. I Sant 
Cugat no pot estar de cap de les maneres aliena a 
aquest esdeveniment crucial per al nostre futur 
col·lectiu.  
 
Els santcugatencs i les santcugatenques ens 
demanen amb una claredat meridiana participar en 
aquest moment històric: vull remarcar que 20 dels 25 
regidors que formem part d’aquest plenari (un 80%) 
ens posicionem clarament a favor del dret a decidir i 
de vehicular una consulta perquè els catalans ens 
pronunciem sobre el nostre futur polític. Insisteixo: 
20 regidors i regidores d’aquest plenari ens 
posicionem clarament en favor de decidir sobre la 
independència i particularment els encoratjo a 
treballar de manera conjunta per tal que el proper 27 
de setembre, quan els catalans i catalanes estiguem 
de nou convocats a les urnes, assolim la gran 
majoria que ha de permetre el mandat popular per 
assolir aquest objectiu: la independència. 
 
Hi haurà grups municipals que legítimament hi 
estaran en contra, com no podria ser d’altra manera. 
És una opció absolutament respectable. Però a la 
vegada aquests grups municipals també han de 
respectar els ciutadans i ciutadanes que voten i que 
lliurement han donat un suport aclaparador al dret a 
decidir o directament a l’opció de demanar la 
independència per a Catalunya. El nou país es 
construeix des dels pobles i ciutats i la primera 
estructura d’estat són els ajuntaments.  
 



Des de Sant Cugat, doncs, ens tocarà també 
contribuir al procés polític català i fer-lo possible. Hi 
insisteixo: aquest és un mandat que ens reclama la 
nostra ciutadania. I aquest també és el meu 
compromís: m’he presentat a les eleccions com a 
independentista i aquest no és només un sentiment, 
és la convicció que només des d’una Catalunya 
independent assolirem el progrés social que volem 
per a les nostres famílies. 
 
Avui, com a alcaldessa de Sant Cugat, dono gràcies 
als ciutadans i ciutadanes per seguir confiant en el 
seu Ajuntament, en el seu consistori, en els 
representants que som aquí. Avui agafem un 
compromís, el compromís de servei, de servei als 
ciutadans, de servei a aquest poble i de servei al 
país. 
 
Visca Sant Cugat del Vallès! 
 
Visca Catalunya lliure! 
 
 


