
DISCURS INVESTIDURA

Agraïments:

En primer lloc vull donar les gràcies a totes les persones que ens 
acompanyeu i ompliu la sala de plens de l’Ajuntament en un dia tant 
transcendent com és el de la tria de la persona que ha de presidir el 
consistori els propers 4 anys.  

En segon lloc també vull saludar a totes les persones que 
segueixen amb interès el desenvolupament del Ple de constitució 
per la televisió i les xarxes socials.

Vull iniciar les meves paraules donant la enhorabona als 24 
companys i companyes que a partir d’avui ja sou regidors i 
regidores de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés. Tant els que ja 
teniu experiència com als que us estreneu de bell nou. 

Representar als teus veïns i veïnes en el consistori, defensar els 
seus interessos i anhels, mirar de solucionar els seus problemes 
més quotidians, i alhora impulsar i aplicar polítiques que afavoreixin 
la cohesió social del municipi i augmentin la qualitat de vida, és un 
gran compromís que hem adquirit i també un dels reptes personals 
més grans que pots arribar a tenir a la vida. 

Estic convençuda que tots i totes ens hi deixarem la pell per 
aconseguir que la nostra ciutat sigui un gran lloc per viure-hi, i que  
estarem a l’alçada del que la ciutat en el seu conjunt i les persones 
que ens han fet confiança en particular, ens exigeixen ja a partir 
d’avui mateix.

Estic convençuda que totes i tots sabrem estar a l’alçada. Aquest ha 
de ser el primer gran consens d’aquest mandat 2019-2023. Siguem 
totes i tots dignes representants dels nostres conciutadans i 
conciutadanes. Aquest Ajuntament és la casa de tothom. No ho 
oblidem. Assumim-ho amb humilitat i generositat que probablement 
són les millors aptituds que ha de tenir un servidor públic. 

Gràcies Alcaldessa Fortuny per aquest any de servei a la ciutat.

Gràcies a totes les regidores i regidors de govern del mandat que 
deixem enrere.

Gràcies Alcaldessa Conesa, pel teu gran servei a la ciutat.



Gràcies a totes les persones que han estat regidores i regidors 
d’aquest ajuntament. Especialment amb els que he compartit 
mandat, Alcaldes que avui ens acompanyen i sobretot gràcies als 
meus companys Ferran i Èric per la feina feta. Avui som on som  
per la tasca dels darrers quatre anys i sobretot pel compromís i 
suport dels regidors i les regidores dels GM que acaben de fer-me 
confiança per ser la nova Alcaldessa de Sant Cugat. 

La confiança és mútua i l’haurem de fer créixer i reforçar-la cada dia 
i ho farem plegats. Avui hem fet la primera demostració, a partir 
d’ara ens queden quatre anys per millorar-la i posar-la cada dia al 
servei de la ciutadania.

Aquests quatre anys que he fet de regidora he après moltes coses 
gràcies a molts companys i companyes de Ple, no necessàriament 
sempre del meu partit. Avui enceto una etapa nova per a mi, fer 
d’Alcaldessa de Sant Cugat i estic convençuda que continuaré 
aprenent.    

Avui es constitueixen els ajuntaments de tots els pobles i ciutats de 
Catalunya. És un dia important per a la gent, perquè els 
Ajuntaments és el primer lloc on els ciutadans i les ciutadanes 
busquem ser escoltats i sentir-nos acompanyats en el que calgui. 
Aquesta és la principal feina d’un regidor i d’una regidora. Nosaltres 
sempre hi hem de ser, sempre hem d’estar a punt perquè la gent 
ens ha escollit precisament per fer això.

Un Ajuntament és la casa de tothom. Aquest Ajuntament hauria de 
ser la casa de tots els santcugatencs i santcugatenques, però 
malauradament no tothom ho sent així.

Tenim una ciutat preciosa. Quantes vegades ens sentim dir per gent 
que ve aquí per primer cop, la sort que tenim de viure a Sant 
Cugat? I és veritat, tenim sort de comptar amb entitats, comerços, 
escoles, empreses, en definitiva tenim la sort de comptar amb totes 
i cadascuna de les persones de Sant Cugat. Aquesta ciutat la fan 
cada dia les persones que hi viuen i per això no podem permetre 
que cap ni una d’aquestes persones es quedi pel camí, se senti 
expulsada o no hi trobi el seu lloc. Per què volem una ciutat 
preciosa si no és per a tothom? 



Som una ciutat de gent molt jove. El futur el tenim a les nostres 
mans però en canvi ens l’estem deixant perdre perquè avui, a Sant 
Cugat no hi pot viure tothom, començant pel nostre jovent. De què 
ens serveix ser la ciutat més jove del país si no som capaços 
d’oferir a aquesta gent jove un futur a la ciutat que els ha vist néixer. 
De què ens serveix aquesta ciutat preciosa, si no podem garantir 
que els nostres fills i filles la puguin continuar gaudint el dia de 
demà quan decideixin iniciar el seu propi projecte vital. 

La nostra gent gran també ha de ser el centre de les nostres 
decisions. Aquestes dones i homes treballadors i lluitadors que ens 
han ensenyat el que som, mereixen gaudir amb pau i tranquil·litat la 
darrera etapa de la seva vida. Posem-los les coses fàcils, ajudem-
los en el que calgui i cuidem-los. Aquesta ciutat també és el que és 
gràcies a totes aquestes persones grans. Ara ens toca retornar-los 
tot el que ens han donat. Si volem un futur esperançador, no 
oblidem d’on venim.

Aquesta ciutat ens l’estimem moltíssim, això no és patrimoni de 
ningú. El sentiment de pertinença i de formar part d’una comunitat 
és el que ens uneix a tots els santcugatencs i santcugatenques, i 
també és la raó per la que avui els 24 regidors i regidores i jo 
mateixa com Alcaldessa, som asseguts aquí. L’estimem i ens en 
sentim orgullosos de representar-la i treballar per ella.

Mireu, ara fa 22 anys que hi vaig arribar, com tantíssima gent, amb 
la meva família, el meu marit i els meus dos fills, llavors molt petits. 
Al cap d’uns anys va arribar la meva filla i avui sóc una 
santcugatenca més. En tots aquests anys he tingut la sort de 
participar i gaudir d’aquesta ciutat. La meva ciutat. He conegut 
entitats, escoles, comerços, empreses, persones extraordinàries en 
l’àmbit professional i associatiu, i sobretot he fet grans amics i 
amigues. Avui puc dir que sóc feliç i em sento orgullosa de ser 
santcugatenca, me’n sento tant, que fer d’alcaldessa aquests 
propers quatre anys és un honor immens.

La meva família i tantes altres persones i famílies, ens vam 
enamorar del Monestir, del Pi d’en Xandri, del Turó de Can Mates, 
dels barris, de les places i parcs, dels seus arbres i flors, ens vam 
enamorar d’una ciutat i sobretot de la seva gent. Gent treballadora, 
honrada, amable, acollidora i sobretot gent diversa. Per això tothom 
s’hi troba bé aquí, perquè som una ciutat plural.



Tanmateix a dia d’avui la nostra ciutat té al davant uns reptes 
immensos que si no som capaços de resoldre o d’afrontar 
mínimament i amb prou garanties, poden posar en risc la cohesió 
social i territorial del municipi, i també l’alt nivell de qualitat de vida 
que hem assolit els darrers anys.   

Som la ciutat amb el preu de l’habitatge més car del país. Fa anys 
que estem ocupant aquest podi que lluny de fer-nos sentir 
orgullosos, ens ha de posar els pels de punta. Aquesta mateixa 
setmana el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat un 
informe que ratifica un cop més aquesta realitat. Els preus de Sant 
Cugat doblen literalment el preu mitjà de la comarca i som també 
els que tenim més demanda d’habitatge protegit. Això vol dir, que 
com que no hi ha prou habitatge accessible per a tothom, molta 
gent se sent expulsada o directament perd el seu habitatge. Perquè 
sí, aquí a Sant Cugat hi ha persones desnonades i ens ha costat 
molt temps, massa temps, acceptar aquesta realitat i començar a 
revertir-la.

Per temes professionals malauradament sé el que suposa per a una 
família perdre l’habitatge. Qui perd l’habitatge ho perd tot. És el 
primer pas per abocar-te a una situació d’exclusió social i aquest 
país i també aquesta ciutat està pagant molt car les conseqüències 
d’haver convertit el dret fonamental de tenir un habitatge, en una 
forma d’enriquir-se a base d’especular amb el mercat immobiliari. 
Hem mort literalment d’èxit, tot el que venem es compra i d’aquesta 
manera els preus només se’ls poden permetre una minoria 
adinerada. I aquesta ciutat no pot ser de mica en mica d’uns quants 
que s’ho poden permetre, sinó que ha de ser de tothom. D’aquesta 
situació no ens en podem sentir orgullosos.

Si vaig dedicar uns anys de la meva vida a ajudar aquestes famílies 
que van perdre de forma dramàtica els seus habitatges, en mans de 
bancs i especuladors, ara que en tinc l’oportunitat com a 
Alcaldessa, en faré d’això el gran repte d’aquesta ciutat i d’aquest 
govern.

No soc ingènua i tots nosaltres som realistes, no és fàcil de resoldre 
d’avui per demà, hem anat molt lluny i ara costa revertir-ho, però 
ens hi deixarem la pell. Compto amb totes i tots vosaltres per 
aconseguir-ho.



L’altre gran repte que tenim és aconseguir que aquesta ciutat no 
només sigui una ciutat plena de cotxes. La prioritat són les 
persones i hem de poder anar amunt i avall sense ser esclaus del 
cotxe. Hi ha alternatives, algunes certament modernes i 
innovadores. Tampoc no hem d’oblidar que podem anar a peu, 
comprometem-nos amb els camins segurs i en definitiva siguem 
valents, explorem  totes les alternatives, posem-les a l’abast de 
tothom i sobretot facilitem la vida a la gent. 

Hem de ser un referent de ciutat sostenible. Cal declarar 
l’emergència climàtica perquè som davant d’una crisi de dimensions 
imprevisibles. La crisi climàtica serà un dels desafiaments més durs 
de la història. Cal que en siguem conscients, hem de fer 
l’impossible per mitigar-la. Hem de reduir la nostra petjada 
ecològica. Sant Cugat ha estat sempre una ciutat capdavantera i 
innovadora i és necessari que fem de l’ecologisme una prioritat.

També ens cal que la gent visqui tranquil·la a casa seva. 
Malauradament hi ha persones que estan patint robatoris i això els 
genera no només por, sinó també malestar i angoixa. Cal prendre 
decisions eficients que lluny de generar més sensació d’inseguretat, 
permetin a la ciutadania confiar en la nostra policia local. Hem de 
recuperar el nombre d’agents que havíem tingut completant la 
totalitat de la plantilla que està aprovada i pressupostada, i 
recuperarem també la confiança en aquests bons professionals. 

Feminitzar-ne el cos de ben segur que també hi ajudarà. Tenim un 
gran repte per davant, aconseguir una ciutat lliure d’agressions 
sexuals. També volem ser referent en la lluita contra les violències 
masclistes.

Aquest govern estarà composat per 8 dones i 5 homes. Que ningú 
ho dubti, ens farem sentir. Incorporarem la visió de gènere en tots 
els àmbits d’aquest Ajuntament.

Ja he dit abans que un dels reptes és tenir una ciutat cohesionada 
territorialment

Seré l’alcaldessa de La Floresta, de Les Planes, de Mira-sol, de 
Mas Gener, de Can Barata i els valldoreixencs i valldoreixenques 
poden comptar amb mi pel que calgui. L’Ajuntament de Sant Cugat 
no només és aquest edifici de la Plaça de la Vila. Hem d’acostar 
l’Ajuntament a tots els barris i racons d’aquesta ciutat. Ens cal una 



ciutat cohesionada territorialment i que mai més ningú es senti 
oblidat o abandonat. 

Tota l’acció de govern que juntament amb els meus companys i 
companyes durem a terme en aquests propers quatre anys, estarà 
tenyida per l’ètica, la transparència i l’honradesa. 

En aquest sentit jo la primera i totes les regidores i regidors 
d’aquest govern, adquirim el compromís de que totes les accions 
que farem, estaran impregnades d’aquesta ètica, transparència i 
honradesa.

No volem que mai més el nom de Sant Cugat estigui vinculat en cap 
cas de corrupció o mal govern. 

I per fer tot això comptem amb el suport dels grups municipals que 
formarem aquest govern, així com el de totes les professionals i els 
professionals d’aquesta casa. Estem convençuts de la seva vàlua i 
compromís i alhora també els vull transmetre la confiança d’aquest 
govern i d’aquesta alcaldessa. Atendre les legítimes reivindicacions 
de millora de les seves condicions laborals, cobrir les plantilles i 
reduir l’alt nivell de temporalitat, seran sens dubte un dels nostres 
objectius prioritaris.

Som conscients dels grans reptes que estem disposats a assumir. 
Nosaltres no hem vingut aquí per posar-nos de perfil davant dels 
problemes, o reiterar una forma molt habitual de governar 
fonamentada en la dita “qui dia passa, any empeny”, hem vingut per 
arremangar-nos i per afrontar tots els temes amb valentia i 
responsabilitat.

I per això hem treballant incansablement per arribar a un acord 
ampli i transversal amb diferents partits polítics que reflecteix 
diferents sensibilitats i necessitats. Com Alcaldessa m’omple 
d’orgull haver pogut fer aquest acord, una àmplia part de la ciutat ha 
votat en clau progressista, i de canvi, i també en clau nacional, i 
interpretant aquests resultats, estic convençuda que el govern que 
millor els representa, és el que avui tinc l’honor d’encapçalar.

Aquest és un govern de canvi. Perquè després de 32 anys i 8 
mandats consecutius amb el mateix projecte polític al capdavant, 
moltes persones de Sant Cugat han entès aquestes eleccions com 
una oportunitat de canvi.



Els governs monocolors, per molt majoritaris que siguin, no tenen 
perquè representar tothom i això és el que ha passat amb els 
governs de CiU i el Pdcat a Sant Cugat. Moltes persones, 
especialment aquests darrers 4 anys, s’han sentit exclosos del 
govern de la seva ciutat o poc representats. Per això avui molts 
santcugatencs i santcugatenques se senten il·lusionats d’aquest 
projecte que avui comença a caminar. 

Volem representar tothom i ho farem perquè som molt diversos, tan 
diversos com la ciutat que representem. 

Aquest govern està il·lusionat i molta gent també. Tenim desig de 
canvi i quan els desitjos estan a tocar i es poden fer realitat, es 
genera una força imparable. 

Igual que la majoria ha votat en clau de canvi, molta gent també ha 
votat en clau progressista. Perquè si bé els santcugatencs i 
santcugatenques estem orgullosos de la nostra ciutat, també és cert 
que ho estarem més quan fem una ciutat on es garanteixin els drets 
més bàsics de totes les persones. 

Els tres partits polítics que governarem la ciutat ens hem conjurat a 
que ningú es quedi pel camí.

Tenim una ciutat referent, pionera en molts àmbits i ara volem ser 
una ciutat referent i pionera en garantir els drets de tothom. No ho 
oblidem mai, aquesta ciutat és el que és gràcies a la seva gent. 

Si d’una cosa estem orgullosos és que sempre hem estat una ciutat 
cohesionada, malgrat el gran creixement experimentat en els 
darrers anys. La ciutat ha crescut amb l’arribada de gent molt 
diversa vinguda d’arreu del país i de tots els racons del món. Entre 
tots hem aconseguit ser una ciutat cohesionada i cívica, aquests 
són dos valors a preservar i que em comprometo a no posar-los en 
risc. 

El govern que presidiré vol ser un reflex d’aquesta voluntat, un 
govern que es ampli, transversal, divers i cohesionador. 

Els 13 regidors i regidores en representació dels tres partits polítics 
que formarem el govern de la ciutat, ens hem posat d’acord en 
superar les nostres diferències ideològiques, que en són moltes, 
sense renunciar a cap de les nostres conviccions, i ens hem 
conjurat per superar els frontismes i els vetos d’uns contra els 



altres. Ens rebel·lem davant la possibilitat d’abocar la política local 
dels propers anys a un enfrontament permanent que paralitzi o 
dificulti l’acció de govern. 

Perquè Sant Cugat té grans reptes al davant tant a curt, com a mitjà 
i llarg termini i cal sumar a tanta gent com sigui possible en la 
definició de les respostes que com a ciutat hem de donar a 
cadascun d’ells.

Superem els debats de tot allò que ens separa i centrem-nos en el 
que ens uneix, trobar solucions a tot el que encara ens queda per 
resoldre a la ciutat. No volem participar de la idea que una ciutat 
crispada i enfrontada, sigui pel tema que sigui, és millor que una 
ciutat on malgrat les diferències es capaç de tendir ponts, d’allargar 
la mà i de posar-se d’acord entre gent diversa per fer-la avançar 
gràcies a l’energia, l’empenta i la il·lusió de tothom.    

Volem seu un sol poble i aquest govern que comença a caminar 
avui entre molts altres reptes també n’agafa aquest. Es podria 
pensar que tot és pura retòrica perquè el paper sovint ho aguanta 
tot. Però us puc ben assegurar que es un compromís sincer meu i 
de tots plegats. Ens hem conjurat per superar una realitat tan 
complexa i difícil com la que estem vivint en aquests moments al 
país i que segurament els propers mesos encara ho serà més amb 
les sentències del Tribunal Suprem, d’aquest judici de la vergonya, 
als nostres companys de partit, del Govern i de la societat civil, 
sense posar en risc la cohesió social, mantenint un diàleg 
permanent amb totes les sensibilitats i posicionaments polítics.

Hem reiterat que volem ser referent pel que fa als drets bàsics de 
les persones i també volem ser referents en posar per davant de tot 
la paraula i el diàleg.

En el govern hi haurà regidors i regidores que aspiren a que 
Catalunya esdevingui un estat independent, n’hi ha d’altres que 
aspiren a una reforma de l’Estat per esdevenir un estat federal, hi 
ha d’altres que es defineixen com a socialdemòcrates, o 
d’esquerres i d’altres republicans, exactament igual com molts veïns 
i veïnes d’aquesta magnifica ciutat i del nostre país. Ho hem 
d’assumir tots, uns i altres, qui no ho vulgui assumir, qui prefereixi 
els fronts, als ponts o la crispació al diàleg, no ajuda a tirar 
endavant ni aquesta ciutat ni aquest país. Crec molt sincerament 
que davant els temps que han de venir, ens cal una reflexió 



col·lectiva i en profunditat. Tenim dret a decidir col·lectivament quin 
futur vole, però no malbaratem mentrestant el present, perquè tot 
està per fer i tot és possible.

El nou govern municipal és un govern de canvi. Avui comença 
aquest canvi que té, que tenim tots plegats, per objectiu, fer una 
ciutat millor i per a tothom. On tothom es trobi concernit en la 
governança del bé comú i de l’interès general, on ningú es trobi o se 
senti exclòs o apartat i es reconegui tant com sigui possible en el 
govern de la seva ciutat.

Un govern municipal exel·leix per les polítiques públiques que 
impulsa i és capaç d’aplicar, pel manteniment de l’espai públic i dels 
equipaments, per fer complir les ordenances municipals, pel nivell 
dels serveis que és capaç d’oferir, pel suport a les entitats i 
col·lectius del municipi, però també quan és capaç de ser el reflex 
més fidel de la seva ciutat i quan el màxim número de veïns i veïnes 
s’hi senten representats.  

Vaig acabant amb un apunt personal

Tota la meva vida professional i personal ha estat vinculada al 
treball per la comunitat. Treballar per millorar el meu entorn més 
proper, el meu poble, la meva ciutat. Un compromís que l’he après 
des que era ben petita i que no ha estat mai deslligat del compromís 
amb el país. La defensa dels drets nacionals per posar-los al servei 
dels drets socials. Aquesta és l’herència que he rebut dels meus 
pares i sempre els ho agrairé. Si el pare avui fos aquí, estic 
convençuda que se’n sentiria orgullós.

Sóc una dona republicana i d’esquerres i és des d’aquesta 
perspectiva que accepto aquest gran repte. Els valors feministes, 
els valors republicans i els valors progressistes han d’impregnar les 
nostres polítiques públiques si volem una ciutat equitativa, justa 
socialment, amb igualtat d’oportunitats i emancipada nacionalment. 

Jo no puc acabar aquesta intervenció sense parlar del Raül, del 
Raül Romeva, el nostre veí, el nostre company i el nostre amic. Avui 
el Raül seria aquí, somrient, disposat a ajudar en el que faci falta, 
no només a mi, sinó a aquesta ciutat. Ell té Sant Cugat al cap i al 
cor, pateix per la gent que se sent expulsada, pels que es queden 
pel camí i se sent molt orgullós de ser santcugatenc. 



Fa poc el vaig visitar i el vaig posar al corrent de tot. Ara, com 
Alcaldessa ho tornaré a fer i parlarem i riurem i ens emplaçarem a 
passejar plegats per Sant Cugat, perquè és aquí on hauria de ser. 
Et trobo a faltar Raül, et trobem a faltar i no pararem fins que tornis 
a casa amb els teus. Mentrestant recordarem cada dia les teves 
paraules: mirada llarga, cap alt, mà estesa i verb seré. 

Jo no seré alcaldessa sinó faré d’alcaldessa i quan acabi seguiré 
treballant per la meva ciutat i pel meu país des d’on sigui, aquesta 
és la meva dèria. Perquè sóc del parer que si vols canviar el món, el 
primer que has de fer és mirar de millorar el teu carrer, el teu barri, 
el teu poble i ciutat, i preocupar-te pel que necessiten els teus veïns 
i veïnes per viure millor i ser més feliços. Ras i curt. 

Coneixent com conec els 12 regidors i regidores d’aquest govern 
que a partir d’avui començarà a caminar, estic convençuda que ens 
hi deixarem la pell. Perquè si una cosa ens uneix a tots i a totes és 
la nostra passió per Sant Cugat.

Moltíssimes gràcies Pere i Núria, companyes i companys, un honor 
comptar amb la vostra confiança. 

Regidores i regidors, us desitjo molta sort i encerts. La ciutat ens 
necessita.

Moltes gràcies!!
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