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1 3 5\ de Girona

A la ciutat cfe Girona, el dia catorze de juny de dos mil tres.

A les dotze del migdia, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es
reuneixen, per donar compliment als articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, de 19 de juny,
Orgànica del Règim Electoral General, els regidors electes proclamats com a resultat de
les eleccions locals convocades per Reial Decret 374/2003, de 31 de març, celebrades el
proppassat 25 de maig.

Es troben presents la senyora Cristina Alsina Conesa, senyor Joan Bagué Roura,
senyores Amèlia Barbero Rivera i Pia Bosch Codolà, senyors Joan Bosch Molinet, Juan
Maria Castel Sucarrat i Joan Manuel Del Pozo Alvarez, senyora M° Lluïsa Faxedas
Brujats, senyors Ponç Feliu Latorre i Francesc Ferrer Gironès, senyora M . Àngels
Freixenet Bosch, senyors Rafael Mas Juli, Joan Muntada Artiles i Joan Olòriz Serra,
senyora Anna Pagans Gruartmoner, senyors Enric Pardo Cifuentes i Joan Pluma
Vilanova, senyora Zoila Riera Ben, senyors Àlex Sáez Juhero i Josep Sagucr Ricart,
senyores Isabel Salamaña Serra i Montserrat Soler Vila, senyors Ignasi Thió Fernández
De Henestrosa i Josep `l'oribio Cusso i senyora Concepció Veray Cama.

El Secretari de la Corporació, Sr . Lluís Pau i Gratacòs, manifesta que, de
conformitat amb la legislació vigent, es procedeix a donar lectura als articles abans
esmentats de la Llci Electoral, així com a l'article 108 .8 de la mateixa Llei, i requereix
la presència en 1' acte dels regidors electes de major i menor edat per a constituir la Mesa
d'Edat que, d'acorci amb els antecedents de la Secretaria ha d'estar integrada pcl Sr.
Francesc Ferrer Gironès com el regidor de major edat, i la Sra . Concepció Veray Cama
com la regidora de menor edat, juntament amb el Secretari de la Corporació.

Presents a la sessió els regidors esmentats, el President declara constituïda la
Mesa d'Edat, i seguidament pregunta al Secretari si han estat presentades les credencials
de les regidores i regidors electes en base a la certificació de proclamació de candidats
que ha tramès la Junta Electoral de Zona a l'Ajuntament, i si s'ha formalitzat per tots els
electes les declaracions a què es refereix l'article 75 .5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Davant la resposta afirmativa, declara comprovades les credencials i identificada la
personalitat dels electes.

Seguidament, el President de la Mesa expressa que procedirà a demanar el
J urament o la promesa de les regidores i regidors electes per tal que puguin prendre
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possessió i exercir el càrrec, i inicia la prestació del jurament o promesa ell mateix,
després la Sra . Concepció Veray i Cama, i continua ami) la resta de regidores i regidors
electes que integren els vint-i-cinc membres de la Corporació, els quals, cridats per
ordre al fabètic per part del Sr . Secretari, presten cl jurament o promesa d'acord amb la
fórmula reglamentària que té el següent text:

"Juro o prometo, per la meva consciència i honor, complir . fidelntenl les
obligacions del càrrec de Regiclor/a de 1'.,1 »Infamen/ de Girona amh Malta/ al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonanrental de /'Estat i
l 'h:vtatul cl 'AtNononriu de Cata/un va "

Els senyors Francesc Fen-er Gironès i Rafael Mas Juli, la senyora Cristina Alsina
Conesa i el senyor Josep Saguer Ricart de la candidatura d'Esquerra Republicana de
Catalunya, la senyora Montsen•at Soler Vila de la candidatura de Convergència i Unió, i
el senyor Enric Pardo Cifuentes de la candidatura d'Iniciativa per Catalunya Verds,
incorporen a la fórmula anterior, i amb caràcter previ, l'expressió "Per imperatiu

legal" .

A continuació, el President manifesta que la Corporació ha quedat constituïda i
que procedeix, seguidament, ('acte d'elecció d'Alcalde/essa . Són candidats cls regidors
que encapçalen les llistes electorals que tenen presència en aquesta Corporació, i són la
senyora Anna Pagans Gruartmoner, senyora Zoila Riera Ben, senyor Francesc Ferrer
Gironès, senyora Concepció Veray Cama i senyor Joan Olòriz Serra.

La votació, secreta, s'efectua dipositant en l'una una papereta per a cada
regidora i regidor, i un cop tots han votat, a mesura que són cridats pel Secretari, voten
finalment els membres de la Mesa d'Edat.

Efectuat l'escrutini, s'obté el següent resultat:

- Anna Pagans Gruartmoncr : disset vots.
- Zoila Riera Ben : cinc vots.
- Concepció Veray Cama : tres vots.

Havent obtingut majoria absoluta la Sra . Anna Pagans Gruartmoner, el President

de la Mesa la proclama Alcaldessa i Ii prega que s'acosti a la Mesa per a què presti, si
accepta el càrrec, jurament o promesa com a Alcaldessa abans de prendre possessió.

"Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligaci ons.

del càrrec d'Alcaldessa de 1'Afuntament de Girona amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 1 'Estat i
1'Es/attrt d 'A utonomia de Catalunya"

El President de la Mesa, Sr . Francesc Ferrer, li fa lliurament de l'atribut

d'autoritat com a Alcaldessa de la ciutat i cedeix la Presidència a l'Alcaldessa, amb la
qual cosa declara dissolta la Mesa d'Edat .
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La Sra. Anna Pagans Gruartnumcr assumeix la Presidència i cedeix un torn
d'intervencions per tal cluc el representant de cada llista pugui expressar cl sentit de la
seva votació.

Té la paraula el Sr. Joan Olè rir Serra, portaveu d'iniciativa per Catalunya
Verds .

"S'enyores 1 senyors regidors, amigues i amics:

Ert primer lloc vull agrair, en noni del anit Grup municipal, a les
gironines i gironins que han fel confiança a la nostra candidatura el dia 25 de
maig. Tan/ 1 'Enric Pardo com lo rnaleix, sereu) plenament conscients en loles les
nos/res actuacions de la responsabilitat que significa . L 'augment .significatiu en
vots i regidors de la nostra candidatura, i la pèrdua de la majoria absolula del
parlit que en els darrers 20 anys I 'ostentava, modifica sensiblement el
panorama municipal. El missatge ciuladá, al nostre parer ha estat clar . No
atorga a ningú el dret a governar sense l 'acord amb al/res, i el sentil del vol, qui
el perd i qui el guanya, a Inés marca una tendència clara cap ci les Esquerres.
C 'onscienls que I 'obligació del polític és satisfer la voluntat exp ressada per les
urnes, hem esmerçat tols els esforços perquè el flrlur govern de la ciutat fi )s el
resultat, en el seu programa de govern r en la seva acció executiva, de la ,vuma
dialéctica del 'Esquerra plural de la ciutat . No ha estat fácil, peró els jimanienls
estan fi'/s . Ara seran els ciutadans i ciutadanes, que amb la seva mirada i acció
crítica, ells ajudaran a tel' govern Segur que tots 1 Iotes hi aprendrem molt. La
nostra acció política, ahir a I 'oposició, avui ert el govern de la duta), té com a
fi/ conductor el que sors i a ori Tolerí) aliar. Elv homes i dones que ens pern
aplega) a lnicialiva per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa, volem
/ran.s/orinar la socielal a partir dels valor., de la justícia social, la .solidaritat, la
diferència sexircrl, la igualtat d'oporluni/als, les lliberlals, la pulí, els ch r ('ls
nacionals, /'emancipació i la soslenihilitat ambiental . Plomes i dones que
aspiren, a aconseguir unci societat basada en la denmcrácia i el socialisme : de
persones lliures i alitóilo,ne .s en una terra habitable.

Les clau., mestre., del nostre programa electoral es reflectiran en la
nostra acció de govern, en toles les qüestions, que no són poques, recollides en
l'acord que el fbnarnenta . Treballarem, doncs, per fer de Girona una duta' niés
oberta i solidiwia, per rellançar unes polítiques socials amb més recursos i
mesures d 'acció positiva, per contrarestar els nous processos d'exclusió social.
Solidaria endins i enfora : destinant més recursos per crear un món niés just i
més pacífic, i amb un compromís ferm amb la par/ que ens pertoca de
corresponsabilització de govern en esques! Ajuntament, per tal que la
globalització porti al benestar de totes les persones, i no tan sols de 1 'economia
cl 'alguns. Una ciutat sostenible, que asseguri el benestar present dels seus
ciutadans i de les seves ciuladanes, i possibiliti la vida futura de les noves
generacions del seu entorn. En desenvolupar l'agenda 21 a Girona ; en fér un
millor ús dels recursos com 1 'energia i I 'aigua, i una millor gestió dels residus
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ol1 luprofilann'nl permeti deixar clar banda la incincrució. (hui cinta/
11rhanis'ticameni amable, on es promogui lana ► ,gestió del sil que doni priori/al a

¡a consecució clcquipcnnenlis ¡rl'hlic.s i d'habitatges de lloguer, i defensi hum a
barri un 1/rhanis'rne equilibra/ i una nu)blhlal soslcnible, en una cima/ més /eta
per viure-hi que per mo,slrar . ;1 rrlh una occia, (I 'un in/pi/1 .v decisiu transversal per
aprofundir en la dcrnocrcacia rmnlicipul, pcrgll' no decideixin i sempre
els nualei.vos . /'ergmu' a r nar iem que cal promolu'e més clccididame'nl la participació
cir1luclana. Irehallarcns per impulsar 11/1(1 reti rnul cla r / reglumcnl orç'tinie

municipal, que regali elspecles' conc !ca irlicicrliva popular, les consultes
L'lllladalnes 1 lo ,[ L',s'/111 participa/ira.

En uquesls nlonlerlls de constitució cla r / nou .l/utoment molem dir de nou
cnnh veu cilla que "cal el ti re/ ale vol per a lotes i loes els ciutadans que
resideixen a (_roma, conion/larLs o ex/r'deonlalnltur'is coral a eXpr'CS' .S'lo del seu

dret a la ciutadania

El nostre Grup municipal, el d'IC'V-EA, trehallarrern, des de les
responsabilitats de govern, decididament per f 'r avanç'ar' i consolidar la majoria
plural d'Esquerres que a partir d'avui governaran lar clota! . 1 al mateix temps,

ami) la implicació de loto la nostra gent en els moviments socials, venials i
solidaris per crugmerllar el pees i la influència de ¡'esquer'r'a transformadora, de
1 'ccologi,snie qua' volem r'epres'entar . Perquè ami) la implicació a l'acció de

govern a l 'Ajunlonlent de Girona d'aquesta Esquerra verda i alternativa, ï ami)
1'irrspuls de la rnohilit:ació ciutadana, s'obriran cumins polítics i socials més
acliu.s ; políliques ecoId ,giques mes decic/ides i políligucs ale participació més
avançades. Amb aquest objectiu, J('V-EA vol obrir les seves portes ale

1 'Ajinlanu'nt alter on estens, per treballar amb ¡es nos/res (ru r ees ami) loto la gent

cpuc' es vulgui caple ,gur (1mb nasal/res, i obrint les ponles d'¡Ci'-EA a toles les
ciaaladorscx' i ciulaclone que comparteixen amb nosallres aylrr .sts ideals, aquests

valors, i que aspiren fer ale Girona una clotin més justa, utas ecológica i més'
participativa .

Hli.v ('aturin!, un hi,s'toricador i lluitador incansable per la llengua, la
sociclcrl justo, la nostra realilol catalana, ert un parentesi del .seu ! ►chal!, en un

paren/ni poc'/ic, dciu unes paraules que faig nieves per ca cloure aquesla
intervenció. Deia : "Ara, plegals, ¡ment de vestir un país', sense fam ale cup mena,

sense nliles, ►un país clon no calgui lea fsrgidu, una pcrlria on tu i jo paguen)
sentir-nos plenament homes a dones entre el .S' altres homes m dones "

Motes grúcies .

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la senyora Concepció Veray Cama,
portaveu del Partit Popular:

"Gnccies Sra. Alcaldessa.

En primer lloc, felicitar cl la Sra . Anna Pagans que acaba de ser

escollida Alcaldessa de la ciutat de Girona, i tumbé , felicitar avui a lots els meus

companys i companyes, regidors i regidores d'aquest Consistori municipal a la
cinta! de Girona, i expressar la meva gran satisfacció, igual com traslladar la
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,salis/acció alcis Inerts dos' companys, de formar par! d'aquest A/un/amen', ale
/'.I junlamcnl ale la rros'lra dula/ de Girona, una aula/ que a mi In 'ha vist créixer
i que jo espero que vegi créixer, (1 'agraí un /cups, clx ,neus fi/1s ; una ciutat/ on hi
he passat els meas 27 anys que avui tinc, i espero passar-hi els 27 anys que
C'/ICa/•a /nie pe/' enchivan', co/Ji (l mimat.

(¡nu ciu/al que el passa/ 25 de ?rang va anotar un gran canvi en les aures
en aquestes eleccions municipals, un canvi en el qual el primer que vall és
agrair als 4.000 gironins que van donar srtporl cl la candidatura del Partit
Popular, uns 4.000 gironins cele ens vam donar el seu vol i que això va
representar, no tan s'ol,s' un augment del nombre de vals del PaI•!it Popular sinó
també l 'au g huera! d'un regidor, la representació en un regidor més del Partit
Popular ert agites'/ Consistori . És evident que el alia 25 de maig ha canviat el
mapa polític de la ciula! de Girona . Han ► passa/, en aquests úiiims anys, de tenir
un partit al poder (rmh majoria absoluta, doncs ara en aquests moments, i avui
ha quedat demostra!, ha passat a tenir un govern tri-partit. El nos/re
»mamen', aquests ílltims dies, que semhla ser que cus he/u queda! sois u
l'oposició, heiJi viscut un estira i arronsar del que seria aquest pacte tri-parlit . .lo
m'alegro que finalment aquestes tres forces polítiques hagin arriba/ cr un
consens, i espero que a partir (1'(rnui que s'ha constiturt aquest Ajunlament,
deixin aquest estira i arronsa i cornencin a governar, i governin la dula/ de
Gi r ona com e g' me'r'eix, afile es (Iinh un bon govern municipal, perquè Girona
neces'sila un lideratge d'un bou ajun/amen/, un lidera/,g>e institucional d'un
cijuntamen', però /anillé un lideralge ele la nostrat Alcaldessa, i nosaltres
esperen? des del Grup del Parlis Popular qua aquest lideralge, la Sra . Anna
Pagans, com a Alcaldessa (le Girona, l 'clssun ►eixi i el tingui, i això la porti al
prendre dec'is'ions impor!(n ► rs .sobre lotes aquelles coses que s'hem anal parlan! i
s 'han anal dient aquests quinze clics ele campanya,' lemes tant importants coral és
la seguretat ciutadana o 1 'hahilal ,ge social, les politiquea dels joves, o també
tenles moll concre/s i projectes moll concrets com l'arribada del Tren (/ ralla
velocila/ a la cima' de Girona, que /lati r á de patir acinesia gran transformació, i
tumbé a/Ires projectes com pot/en ser la plaça Catalunya. Jo cree, i espero, que
aquest moll equip de govern, a punir d 'avui ma/eix, comenci a prendre aquestes
decisions importants' per la ciutat que no es poden endarrerir i que ,s'han de
portar al dia a cha.

El Grup Popular, en el seu paper d'oposició, el que sí ja anuncia és que
fluir una oposició constructiva, una oposició que en cap moment utilitzar'á el no
pe/ no sirnplement per no estar a I 'equip de govern, sinó que será una oposició
constructiva on donará lot el seu suport en aquells projectes i ert aquelles coses
que creiem que sigui pel bé de la dula! de Girona, la millora de la clota/ de
Girona i de la qualitat de vida deis .seus habitants, de lots els gironins ; i que
dirá que no, o no donará recolzament, a aquells projectes que no cregui que
siguin o priorilaris o importants per la (Intelt de Girona, però mai un no per un
no, sinó un no crmh unes millores alternatives, donant aquesta alternativa per
dir que el Partit Popular mai, mai posará en práctica el no pel no, -ja que jo no
governo a mi no m 'agradar res- tot el contrari, tot el que sigui ho per Girona
tindrà el recolzament del grup Popular . 1 dir que des de roposició es pol fer
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tanta enría/ con : des de I 'equip de ,govern; eles ele 1 'Oposició m) 'ha d'oblidar
indi gire .s'hec (le /r'eballar per la ciutat, per aixó el ,grill) Popular, pc'r sv obre de
lot, sempre portam/ el seu programa electoral, el sc'ii projecte de dula/ per la
ciula! ele ( ;icona, i a poc a poc, des de 1 'oposició i sempre conlptanl que per part
nostre l : : hclurc'1 chc'lleg i consens, i comptar// gire / robarem arno titlles/ nou equip
de govern tumbé dürleg i consens, poder portar a /erute toles aquelles coses, lots
aquells conrpromi .sos que el Parli/ Popular ha adquirit amb /oís els ciuíadans,
lots els gironins chivan/ els quinze clics de campanya ; poc a poc poder'-los portar
a terme jcnt sobretot i donan/ molla importancia al que han de ser les polítiques
socias i també, moll especia/mol!, les polítiques de Joventut, que consideren?
que necessita moll Inés recolzament que el que ha re/mí jiras al dio d 'avui.
També posar molta inlportáncia al que ha de ser 1 'habitatge social per donar
aquesta opor'lu nitclt a tots els gironins, r que puguin adquirir el seu habitatge o
vivenda. Per tan!, per sobre de lot, el Partit Popular tindrel seu programa
electoral, el seu projecte, però sempre esiarò obert al consens i diúleg amb
aquest equip de govern ari-parlit, que torno a repetir, espero que a partir d'avui
deixi ja aquest estira i arronsa i comenci a governar per tots els gironins.

Ja per finalitzar, dir a tots els gironins, als que han votat i als que no
han vota/ al Partit Popular, que des de I 'oposició /reballar'en! per millorar la
qualitat de vida de tols ells ; dins de la nostra ciutat per milloren la qualitat de
vida barri a barri, correr ca carrer, perquè millorant la qualitat de vida carrer a
carrer, barri a barri, en general el que estas aconseguint és ni/llor'ar la qualitat
de vida de loes els gironins en la seva ciutat i aquesta és la volan/al del Partit
Popular, igual com penso que ha de ser la volumen de qualsevol formació
política gire ¡orini part del Consistori municipal, de la nostra ciutat.

La Sra. Alcaldessa dóna l'ús de la paraula al Senyor Francesc Ferrer Gironès,
portaveu del Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.

"Molles grúcies Sra . Presidenta . Amics i amigues, regidors, regidores,
ciu/adans en general:

Avari estem en un acte important i trascendent, i és important perquè
aquí estem materialitzant la voluntat popular expressada ca les urnes . D 'aquí ve
la sever importancia. El que ha quedat clar en la interpretació de la volunta t

expressada a les urnes és que possiblement, els ciutadans i les ciutadanes no
volien ben bé un poder municipal en majoria absoluta, i sí que volien una
governabilitat que tingués uns punts més amorosits o uns equilibris me s

compensats . En aquesta tendència que es nota, es veu per altra banda també que
els ciutadans volen que la política que s 'ha de portar des d'aquesta casa sigl a

una política catalana i d 'Esquerres, i així es dits i es comprova en el doctune nl

del Pacte que hem signat els tres partits que hem agafat la responsabilitat

durant aquests propers quatre anys de governar la ciutat de Girona.
Exactament al 'esquerres i catalanista com cl dos principis, corn a dos

lemes que han guiar i que han de marcar la pauta del nos/re govern, jo diria g11C

ejèctivament, en el desenvolupament del programa queda clarís'sim i es diu, que
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la cinta/ de Girona ha de ser una ciulat catalana, sobrelol .5'( llim la tradició
que sempre ha seguit, diu c'xac/unten/, i que esquest valor /'/tens de continuar
rnanltriinl i increnwnlanl, si és possible, per ver una elida/ de r'efer'ència clip s'
dels pulsos catalans . També clip d 'unta manera clara que el pla ele normalilzclcid
linguís'lica .s''iiicremenlar'is de tal manera que 1 '! 5 del ecilalci es no/i pie té !alci
evlens'ió niés ampla en I 'ús social. 7cunbé din que cnnb els nous ciuiiadans que
/eninl d 'alt r es conlinenis a la chita/ de Girona, nosaltres els inlegr'crrenr d'una
manera laboral, cívica, esportiva i cultural, peró sobr'elol també linguistica
Aquests son els plnlls (le re/er'èrlcicl en els' quals Girona lé un element per
governar en la par! dile no pol renunciar mal de la seva idenlilat . Tumbé din
que és /111a c111/cut d'esquerres . En aquesta ulula/ d'esquerres nasa/Ires hi veiem
turra política que no ha esta/ en cap monten/ d 'estira i arronsa . Nosaltres no hem
vis/ ni 1 'arronsa ni I 'estira per ena/oc ; cl que hem vis! és el rigor, la .s'eriosilal, la
credihililal de toles les persones que es'/aven posan/ en coartí uns projectes, uns
programes, unes idees, uns pensaments, i que havíem de . fer la síntesi de lots tres
per arribar a fer un programa creïble que fas al servei de /oís els ciutadans . Per
tant, en aquesta part del programar d'esquerres nava/tres hi veiem -ja s' 'ha dit
abans- cl 'entrada, la segurelal ciutadana, 1 'ordre ciutadà, que és el primer punt
que les esquerres han de garantir a tots els ciutadans. Després de l'ordre vindró
la justícia -ha dit algun clàssic- però lar justicia, sense ordre no es pot fer . 1
ague,slci justícia llar de ser la justícia per a lots els Grups, per cl lotes les
persones, per tothom. 1 aquí veiem polítiques d'habitatge, polítiques ele
soslenibilitat, polítiques l'elimine' l'exclusió social i la inarginalitat, no
sohunienl territorial sinó tumbé d 'àmbits socials.

Per tan', nosalt r es .saben, que hl ha una política moll porrnenorilzada en
aquest .sentit, que se'n dirà la política de les per's'ones', i amb aquesta política
nosalt r es podrem continuar el que .s 'ha fel firis errar perú mirar/ (1'incrementar-
ho i de fer-ho cada vegada millor . 1 cl tercer puma, que jo diria que podria
r'es'umir, és el que en po(h'íen, anomenar la ,gover'nanç'a . Vos'crlt'es sabeu que la
unió dernoc'rc'lica, darrerament, en Romano Prodi va fer un llibre blanc en el
gira/ parlava d'aquest lema, i deia que hi havien d'haver cinc requisits:
1'apertura, la participació, la r'es'ponsabilitat, l'eficàcia i la coherència.
L 'eficàcia i la coherència en /'administració pública ¡a hi seran ; l'apertura
també 1 'hem de fer, peró sobretot hem d'anar a la participació . La participació
és un element nou avui, en aquest moment ; si els republicans requerien el
sufragi universal el segle passat, ara els republicans, l'Anlú Terrades per
exemple, avui ens demanaria que la participació fos efectiva, que la democràcia
no fos representativa sinó que la democrrrcicr fas parlicipativa, i amb això
esdevé la parlicipança, els canals notis que hem programa/ sense cap estira i
arronsa; que hem programa' amb la volrlnlat absoluta de tots els que firmaven
la part de la mesa de negociació i ho hem fet amb arna voluntati de portar-ho a
terme perquè la cinta! de Girona sigui de referència ci Iota Europa. Per 'uní,
ami) agiles'ls punls . /o només invoco els principis pels quals es va signar el Pacte,
que un d'clls era la cooperació, un altre la responsabilitat i l'aura la múilua
confiança, que sota aquests t r es principis nosaltres portem la cultura del diàleg
a la eiutcrl, que portem un larcunnèl nou, un estil de què no manen, sinó que
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governem. 1 això ho folrem, i ho tur ren/ tols plegats . 1 avui no és moment per
ningú pel• dir o per analitzar, o per adjectivar si això ho fàn mis o ho fan els
altres . No és Car'CI el /"nomeni . En aCtilesla mateixa Sala, se ,gllr'umenl ho havia dll
el Geroni De Real, que en el 1671 va escriure un treball sobre la República
perfiola, era un /racial de moral política, que deia que en la República "la
paslífera úlcera de la ambición la ha llevado por malos caminos" . Jo clin a que

1 'ambició no ha de ser en el repartiment dels cauces ni ele les jnncion s, sinó en
1 'execució del programa. Es el programa on la ciutadania lé la ,garantia de que
el que nosaltres hem pactat es portarà a terme . No mirem qui ho fàrà, sinó els
objectius . Que no fem com en Geroni De Real, que es criticava amb / 'excessiva
ambició que hi ha en les coses públiques . Per tan!, importantíssim és
!'acompliment del programa que nosaltres, lots t res partits hem signa!. I per
acabar, deixeu-me dir unes paraules d'en Carles Rahola, que en aquell famós
llibret que es va editar en temps de la República, que es deia "Breviari de
Ciutadania", va fer una cosa que em sembla que ara cau perfectament, i diu
"La República no fora res sinó és un instrument per fér una obra fecunda en bé
del poble". ..Io diria : " El Pacte no fora res sinó és un instrument per fer una
obra fecunda en bé de lot el poble de Girona" . Res més.

Moltes gràcies.

Tot seguit, té l'ús de la paraula la senyora Zoila Riera, portaveu de Convergència
i Unió :

"Moltes gràcies senyora Alcaldessa i senyora Presidenta . Senyors regidors,
senyores regidores, senyores i senyors:

Avui és un dia importan/ per la cinta! de Girona perquè consliluirn un
nou Ajunlameni; perquè representem, ami/ el gest de reunir-nos, la vohirltal
expressada en les urnes per milers de ciutadans i ciutadanes . La democràcia
política és la garantia de què els drets de tols els ciutadans són atesos, i la seva
veu és escoltada. Avui aquí escenifiquem el que els gironins i gironines van
manifestar el proppassat dics 25, i aquest és un fet que Inés enllà de divergèncie s

i convergències polítiques ens enorgulleix a tots plegats, perquè palesa la
maduresa i la formació política dels nostres conciutadans i conciutadanes.

Dit això, la primera cosa que vull fer és felicitar sincerament la Sra.
Anna Pagans, que va guanyar les eleccions el dia 25 i que ami ha eslal
escollida i investida Alcaldessa de la Ciutat . Ho faig de cor, més enllà de
protocols i elucubracions retòriques, perquè penso de debò que en democràcia,

les coses han de ser així de clares. Al guanyador, tot el reconeixemen t i el

respecte institucional. La pugna, i la discussió política que hem mantingut ert els
darrers dies de campanya i els darrers anys en l'Ajuntament, són per a nu
perfectament compatibles avali amb el reconeixement dels mèrits de la Sra•
Pagans. Aquí, la ciutadania l'ha triat majoritàriament com a Alcaldes sa

Serveixin, doncs, aquests mots per felicitar-la, i per desitjar-li sort en el set
mandat.



La segona cosa que vull és agrair la confiança crus gironins i gironines
que ens han votat, que han cregu/ en el no1'lr'e programa 1 que ens han escollit
perquè avivi ,s'i,giuen, presents a 1 'Ajunbamenl . Vull agrair-los que hagin con/ral
en ~a/tres, 1 que ens hagin atorgat a nies el paper de la segona força
municipal. Ens omple d'orguill i res')onsahililat poder representar-los i poder
dur la sever veu als' Plens.

En tercer lloc', val/ fer amb tots vostès unes reflexions amh veu alta que
han de servir per a una valoració política, penso que serena i reflexiva del nou
mapa municipal a Girona, i per manifestar quin será el paper de CiU a
1 'Ajunlcmnen! en els pròxims quatre anys . Les eleccions del proppassat 25 de
maig han significat la pèrdua de la majoria absoluta del partit dels Socialistes a
l'Ajuntament de Girona, una majoria os/en/ada durant 20 anys . Per tal
d'aconseguir governar amh majoria la ci/11al, el Partit dels Socialistes ha dat a
terme els darrers dies, conjunlament amh Esquerra Republicana de Catalunya i
amb Iniciativaper Catalunya Verds, un esforç important, sembla que dur i difícil
per aconseguir tancar pactes, per aconseguir acostar programes i per acordar
el repartiment de les regidories i de les responsabilitats. En l'ampla marge de la
gestió política em figuro que bols plegats, uns i altres, hauran renunciat a coses i
que hauran començat a dibuixar el que seran les línies mestres del govern de la
cinta! . Se que hauran posat en primer terme de tota la negociació Girona, i que
s'hauran mogut guiats per 1 'interès coma de buscar el millor pels gironins i les
gironines.

De moment s 'han di/ poques coses que vagin més enllér de 1 'escenificació
dels acords, perd estic segura que en clx pròxims dies anirem coneixent el
laran ni de lot plega/. Els ciutadans i ciutadanes vold/ . an saber avia/ cap a on va
la ciutat, i quin programa és el que dirigeix el rumb de Girona en els propers
quatre anys. Tenint en compte que s''ha entrat en el joc de pactar i compactar
programes diferents, fins r lot en algunes güeslionc importants diamelralmenl
oposades, con/ pot ser el programa del PSC, el D'ERC' i el d'ICV, els ciutadans
voldran saber realment cap a on es va. Nosaltres, el Grup de CiU, eslarern moll
alerta evidentment de quin programa governa finalmenl la ciutat, i estarem
emelents a fer saber cus ciutadans cap a on es va, però sobretot serem gelosos
en l'exigència de compromisos i accions concretes de govern cap a Girona i cap
culs gironins i gironines . Di! lot això, i .fornnulats mínimament alguns dels diables

temors que el panorama de pactes de l'Ajuntament de Girona en desvetlla, vull
explicar quina és la posició de CiU en aquest Ajun/am en! . Ho fcuré amh quatre
reflexions que compendien tot allò que pensem.

Primera reflexió: s 'ha de dir, efectivament, que després de 20 anys es
tornará consliluir a Girona un Ajuntament que tindré tres colors polítics . Aquest
fet suggereix d'entrada una major quota de representació. No obstant això, no
em puc estar de fer-los notar que les regles del joc democrátic fcin avui que per
voluntat dels tres que han format govern, la segona fo rmació política en nombre
de vots a la ciula!, CiU, quedi fora de 1 'equip de govern d 'aquest Ajuntament.

Segona reflexió : tot i això, tot i aquesta paradoxa política de ser la
segona força política de la ciutat i de no ser en I 'equip de govern, vull entendre
que les coincidències que hem tingut en els darrers anys, amh ERC sobretot, i
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també crlnh ICV, en lemes tan/ importants com la necessita) de construir
vivendes de protecció, la necessitat de millorar el transport públic, la necessitat
de millorar els serveis socials, r altres que podria esmentar, coincidències que
aleshores eren clares dissidències amb el llavors únic partit governar)) a
1Ajuntament de Girona, el Partit dels Socialistes, suposo i confio que es
mantindran. El que . fins ahir ens unia no ens pol separar avui pel Jet que aquests
partits formin ara part del govern . Si les coses van per arquí, vull dir que si les
coincidències es mantenen amb la nova majoria de 1 'equip de govern, la ciulal
tumbé tinalrú el vol favorable de CiU.

Tercera reflexió : espero també que la pèrclua de majoria absoluta
serveixi per donar cl tots els Grups una participació més gran i que no es
traslladarà el model de governar des dels partits amb majoria absoluta al
procedir del triumvirat polític resultant dels pactes post-electorals . Confio que
no sigui així i que els disset regidors tri-colors no repetiran volgudament ets
errors d'altres temps . Els parc assegurar que si fugen d'aquest model uniforme,
jo espero poder-los donar suport en els ternes de ciutat realment importants, a
partir del diàleg i de la fluïdesa d 'infòrmació.

Quarta i darrera reflexió : A part de les propostes conciliadores i
col.laboradores que els hi he formulat, em toca reivindicar també per
descomptat el dret i el deure de discrepar . Ja saben que discreparé davant
possibles unanimitats absolutes, incontestables, que creguem que són, nosaltres,
errors cl partir de la nostra própia ancdisi de la cuitat . Reivindico, doncs, el dret
i el deure de fer oposició firma i honrada i honesta enfront del que a !'empara
d'aquesta majoria àmplia de govern podria ser l'intent de capilalit :ar l'opinió
de la ciulcil . Vostès ja saben que la dissensió i el desacord són cines
clemocr'atigires tan imprescindibles com la ma¡or'ia política per iaia acció de
govern.

Per acabar, vall manifestar-los en nom del meu Grup, i del meu propi,
que cm plou extraordinàriament representar ais gironins i gironines en aquel/
ajuntament, que ho firem amb entusiasme i honradesa, i que posarem com
sempre hem fit en els darrers anys, al davant de les nostres propostes els
inleressos de Girona i dels nos/res veïns.

Molles gràcies."

Fa ús de la paraula el Sr . Joan Manel del Pozo Alvarez, portaveu del Partit dels
Socialistes de Catalunya:

"Senyora Alcaldessa, senyores regidores i senyors regidors, senyors Diputats,
senyora Defensora del ciutadà, ciutadanes i ciutadans:

Acabem d'assumir públicament i solemnement un compromís que ens
omple de sentit de responsabilitat davant dels nostres conciutadans, i duna
satisfacció comprensible pel que representa merèixer la confiança de tan/ es
persones i poder-les representar ci través del vol que ens atorguen . El Grup

Municipal Socialista, que des del primer Ajuntament democràtic ha estat
situat pels electors al seu capdavant -sol o amb acords amb altres forces-, an rh
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cliferertls per/3 estables oscillacions de resultats e/celarais, renova avui el setí
agraïment cu toia la ciutat, i especialmen/ als seus electors, per la conllança
que, tant en les diferents eleccions com en el dia a dia al llarg dels anys,
percep ami) els seus ,l'entris, valora amb la seva in!el'hgè'ncia en chaleg amb
ells, i estimula el seu Cor per posar loles les seves energies al servei del govern
que reiteradament se li encarrega.

Acabem, d'altra banda, d'encarregar ami/ un nombre molt important
de vols 1 'alcaldia a la Sra . Anna Pagans. Voleia fer-li pública la felicitació més
viva i sincera i, I 'expressió més ferma del nos/re suport per cooperar ami/ ella

al servei de la dina/ i fer-li explícit un cap més i públicament el nos/re afecte
com a amics i companys sens . Ella ha encapçalat la nostra candidatura amb
valentia, amb generositat i dignitat, crmh encert, anrh esperi/ constructiu i ami/
respecte exquisit a tothom; és, com es va dir d'un gran polític europeu, una
veritable ":força tranquil'la" que els gironins i gironines tornen a tenir cul seu
servei ami) renovada confiança. Gràcies, dones, ais molls ciutadans que la
votaren directament el dia 25, i grúcies especials i explícites culs regidors del
Pacte de Govern que avui reforcen aquella votació com a expressió del
compromís de govern assumit conjuntament. Una alcaldia forta és el fonament
i la primera pedra d'un govern sólid i eficaç . Sabem, a niés, que cle la mateixa
raconera que cm consta que és i vol ser 1 'alcaldessa de tols els gironins, tumbé

ens consteu que és i será l 'alcaldessa de tols clx membres del seu nou equip de
govern per igual, i per suposat, de tots els regidors d'aquest ajuntament.

Cal, sens dable, que in 'aturi en nom del meu grup cu parlar del Pacte de
Govern. Sorgeix, com diem a 1 'inici del seu text, de l'anàlisi del resulta/
electoral . Per responsabilitat, des de 1 'endemà de les eleccions, Ica nostra cap
de llista inicia contactes per fer possihle un govern fi)rl constituït cu partir de
l 'acord, Iteró amb un eix ferm que eonstiluïni els 11 regidors i regidores
socialistes . A lo/ Cata/iutva hi ha hagut un niovinienl electoral que ha limita/
les anteriors alcaldies obtingudes per unto sola fia ça ; el color de la força era

igual. Ilem vist el ferianien en ajuntaments dirigits per ERC, per ICV per CiU i
pel PSC: un ven! electora/ ha rec'orr'egut el país i, com cu tal, mereix no només
ucalament, sinó respecte i inlerprelació positiva ; si l'electorat vol articular
governs mixtos, s'ora-hi . No sedera sensibles a leu nostra convicció fonda com a

dernòcrales si haguéssim amagat el cap sola 1 'ala i haguéssim intentat un
govern en solitari. La governabilitat de la ciutat probablement se n 'hauria
sentit i, amb ella, 1 'interès comú al servei del qual hem estat elegits . Hem
tingut la sort, i ho proclamo públicament, que la disposició inicial dels altres
grups, avui signants del Pacte, ERC i ICV-EA, ha estat positiva i diligent . Crec
que ens n 'hem de felicitar lots plegats i proclamar que el r•esuhcut del Pacte ens
permetrà, quan s 'acabi de configurar el govern, fer visible la nova estructura
plural del govern municipal sense fer invisible, o sense deformar tan solament,
el resultat electoral nítid que s 'ha produït.

Hem construït conjuntament aquest Pacte, que jo voldricr valorar
breument . A més de la disposició expressada per cada un dels grups, el Pacte
de Govern em sembla rellevant per una sèrie de raons que espero i desitjo que
la práctica de govern, duran/ quatre anys, pugui confirmar . Primerament, és
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un pacte fét des de la coherència: coherència que definia ► entorn de dos
conceptes genèrics, peró ben intel•ligibles, "d'esquerres i calalanisla" . Sé que
els altres dos grups s'hi senten còmodes ; el grill) socialista tumbé, i molt, i
aquesta és la primera coherència : cap partit no ha de retallar posicions
ideològiq ► res per signar el Pacte, però el meu ,~=rtrp hi afegeix, si m'ho
permeteu, que la nostra comoditat en aquesta concepluació deriva de la
predica de govern amb I 'alcalde Nadal i desprès amb 1 'alcaldessa Pagans,
que s 'havia ► nog ►►t sempre en aquesta doble orientació . Ara sercr diferent,
perquè l'enriquiran sensibilitats noves, però no toparan, sinó que 'enriquiran
elles també amb la sensibilitat que hi ha hagut fins ara . Ve! aquí, dones, un
signe més de coherència . En segon lloc, el pacte multiplica la capacitat
d 'acció ; perquè el programa comú és nou, resultat de la interacció discutida i
afinada dels tres grups. Es fàcil entendre que, malgrat les necessí nies
renúncies de toles les parts, el resultat global es beneficia de l'acció sinèrgica
de tres programes que es finen. 1 tumbé, evidentment, el pacte multiplica la
capacitar d'acció per la trobada en un mateix equip de més regidors i
regidores, que interactuen des de les respectives sensibilitats i conviccions,
peró compromesos en el projecte comú, corresponsabililzant-nos de les
decisions de govern, i sota principis, com s 'ha recordat, de mútua confiança,
responsabilitat i disposició a cooperar. Es guanya riquesa humana i política
netament. En tercer lloc, el Pacte permet oferir a la ciutat una visió de 1 'acció
política com a cooperació multilateral, que no elimina miraculosament, però
pol reduir eficaçment temptacions de sectarisme o de dogmatisme de qualsevol
banda, justament per l'efecte equilibrador de difèrents forces en un mateix
govern. Ofereix tumbé un missatge positiu cr la ciutadania, en temps de crisi de
confiança en la política, pel fel de comprovar que els seus representants volen
i saben dialogar, acordar i emmotllar-se a objectius comuns que limitin la
temptació partidista sectària. Hem sentit tantes vegades allò de : "per què no
us poseu d 'acord? " Doncs, bé, ja ens hi hem posa/ . Crec que moll anés bé que
jo, un col•legcr admirat, professor de filosgf ca política al país base, Daniel
Innerar•ily, resumeix el valor d'aquesta operació que acabem de fer en ►.m
llibre que va merèixer el 111 Premi d'Assaig Miguel de Unamuno de
1 'Ajuntament de Bilbao I 'any passat, "La transformación de la política " ; en
traducció meva tan precisa com he pogut, diu: "Si hagués de definir• la funció
de la política en poques paraules, jo diria que es tracta de la capacitat de
convertir allò que és disjuntiu en allò que és additiu" -el sociòleg Ulrich Beck
parlava d'això mateix com d'una gestió del "i" . La bona política transforma 1'
"això o allò"' en un "això i allò", substitueix la dicotomia amic-enemic per
relacions de cooperació . La política és la resistència -sempre fracassada o
realitzada parcialment- contra la imposició, la confrontació i l'exclusió, la
voluntat de resoldre els problemes socials en termes d'integració, un combat
contra la incompatibilitat . Les seves tasques fonamentals són la mediació, la
confluència, la cooperació i 1 'acord. Una bona política no necessita fer valer
els interessos de tothom -cosa que resulta gairebé sempre impossible-, pera no
pot haver deixa! d'intentar-ho . La inevitable parcialitat de tota decisió es
modera pel fet d'haver estat precedida per un moment deliberatiu en el qual
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no ha deixat de ser pres en consideració cap interès kg/hm" -fins aquí la cita-.
Crec que aquestes paraules tenen el doble valor d'emmarcar el sentit del
nostre Pacte i d'illrrnrirrcu la consideració més general del valor de la política
mateixa, més enllà del valor d 'un pacte de govern.

Es amb aixó que voldria acabar . voldria acabar parlant bé de la política
democràtica, primer perquè és la meva i la nostra íntima convicció ; í segon,
perquè viril jèr• homenatge, avui que uns quarts continuem i molts i moltes
comencen la .sever experiència política, als qui ens han precedit i facilitat anys
de bon govern i democràcia creixent . Només esmenlar•é un nrrn propi, que els
representi tols, perquè ja é5 persona gran i políticament va fer la seva digna
tasca en 1 'època republicana : 1'Anlónia Adroher ; va rebre ,fa poc temps en
aquest mateix saló un homenatge carinyós i nosaltres ens hi refermem i ens plau
recordar-la de nou com la primera dona que va ser regidora d 'aquesta ciutat,
avui que hem reelegit la que és la seva primera dona alcaldessa . Dones en
política, progrés de la igualtat. Aquesta política que tants companys i
companyes, des de diferents formacions ideològiques, despleguem pel país amb
la millor voluntat . Aquesta política que sembla tenir un descrèdit que no es
mereix, perquè és de les més aties fimcions que una persona pot desenvolupar.
Fa pocs dies llegíem als diaris el comiat de regidors i regidores d'altres ciutats,
acabat de fer; a Girona aquest comiat fà dies que es va celebrar. Tots i lotes,
invariablement, en acomiadar-se de la seva funció representativa parlaven en
termes que podríem resumir així: experiència apassionant, amistats
impensables, l'alegria de /reballcr per la ciutat, l'aprenentatge de tantes coses,
el valor de la cosa pública i expressions semblants : jo vall, avui que comencem,
proclamar-ho ben all -corn ho faré el dia que acabi- ; faig homenatge a aquests
companys i companyes de fa pocs dies i cle fa molls anys i aprofito el seu
sentiment en el moment del cornial per dir-ho quan potser té encara Inés sentit:
en el moment de /orneu a començar un mandat . La política és servei, la política
és creativa, la política és alegre, la política és cooperativa, la política és
profrrndanrenl humana i humanitzac.lor•a. Naturalment, ho és només si és
dernocrútica de dehó : nascuda del vot ciutadà i orientada al servei de tots els
ciutadans i ciutadanes . Permeteu-me que finalitzi amb una cita de Ciceró, que
molts consideren el precedent de la gran renovació del pensament polític
modern a partir del segle setze . Reduïm-ne mentalment la retòrica celestial -es
tracta d 'un fragment que representa un somni, el cèlebre "Somni d 'Escipió ",
amb el qual tanca el seu tractat sobre la República- peró retinguem el nucli de
la seva afirmació estrictament política : "Res no hi ha, del que es fa ca la terra,
que gaudeixi de més favor prop d 'aquell Déu suprem que governa el món sencer
que les agrupacions d'homes units pel vincle del dret, que són les anomenades
ciutats . Els que les ordenen i conserven sortiren d'aquest cel i a aquest cel
tornen ". Podem, qui ho prefereixi, substituir Déu suprem per raó i cel per
dignitat. Oue siguem dignes d'aquesta alta responsabilitat.

Finalment, la senyora Alcaldessa fa la següent intervenció:

Moltes gràcies!"
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"Senyores regidores, senyors regidors, autoritats, farrilliar's, arrilgiic'.c, arnncs,
ciutadanes i cinladans de Girona:

Aquest és un /nomeni de gran importància per a !oís els qui acabem
d 'acceplar 1 'encàrrec electoral de representar Girona i de governar'-la
ck'mocròticanrenl . IIo és molt especiahnenl pel' a mi, que novament accepto -i
ho faig ami) entusiasme- el repte de presidir la Corporació corn a Alcaldessa
de tols els gironins i les gironines. Per això, tant per's'onalment corn en
representació de tots els electes aquí presents, agraeixo de cor la participació
de 1 'electorat en la votació del passat 25 de maig. La participació és una de les
claus de la democracia i la participació en les eleccions n 'és la clau mestra,
perquè atorga la confiança i la legitimitat rnés sòlida, la que deriva del vol
universal, lliure, secret i directe . Gràcies, doncs, electors i electores de
Girona: vosaltres féu possible que avui aquí ens senlim confortats amb
l'energia de la vos'/ra decisió plural . Entre els vots igualment bons a qualsevol
de les candidatures, permeteu-me que dirigeixi un agraïment específic a
aquells qui van confiar en la candidatura socialista que he tingut l'honor
d'encapçalar . Ells constitueixen la base principal de la meva renovada
alcaldia. Gràcies ci lots els regidors i les regidores, de qualsevol formació
política: vosaltres teniu la valentia d 'assumir el repte de representar, sigui en
el govern o en l'oposició, i d'acbninisirar aquell doll d'energia que els
ciutadans van generar el cha 25. Tenim 1 'orgull de representar, la
responscrbilital d 'crdrninistrar o de controlar giri administra, i la modèstia de
servir l'interès que es/a per damu n/ nos/re com cr persones i corn cr partits:
1 'interès col . lectiu. Tenim el dret de defensar els programes pels quals els
electors ens voten, però tenim el deure de sentir-nos cada un i tols plegats
representants de /oís clx ciutadans i les ciutadanes alhora i servidors del seu
interès comú. Tan/ de bo siguem tocs i totes ben dignes, fins al darrer dia del
mandat, de 1 'encàrrec rebo! . Gràcies tumbé als regidors i regidores del Pacte
de Govern: és una situació no totalment nova -ja es va experimentar en el
primer mandat dernocratic- que hem sabut construir responsablement entre
tots, i jo agraeixo 1 'esforç conjunt que I 'ha fet possible. Gràcies pels seus vols,
que donen una fbrça rellevant a 1 'Alcaldia, però no només per aquests vots,
sinó sobretot per la dedicació que han tingut a elaborar un programa connr i
la que tindrem corresponsablement des d 'ara en les tasques de govern.
Gràcies, tumbé, als regidors i regidores de la candidatura que he encapçalat:

saben que aprecio i estimo la confiança que em van atorgar en acompanya r

-me en el trajecte electoral i ara de govern, el seu esforç per fer el programa i
la campanya, i la seva amistat, que els voldria retornar amb escreix. Fer

política és engrescador, però fer política amb bona amistat és encara més
engrescador, i sobretot, humanament reconfòrtant.

Assumeixo, doncs, l'alcaldia amb una nova legitimitat, és a dir, amb la
recepció d 'una confiança directa dels nostres electors i regidors, i indirecta a

tremés dels electors i regidors del Pacte . La legitimitat no s'esgota en ella



mateixa, sinó que demana traduir-se en força i capacitat de servei ; doncs, bé,
cni sento dotada X un reconeixement i d 'un impuls que poso amb energia i amb
la millor disposició des dura al servei de la ciutat.

Ile fel al . lusió al Pacte de Govern tripartit ; ho he fet no només perquè
n'estic satisfeta, sinó perquè en] sembla coherent amb e! compromís signat
ahir mateix . Ens va preocupar des' del vespre de les eleccions que la ciutat no
tingues ni un cha d ' incertesa per dubtes sobre la .veva go'er'nabililat a partir
c!' aval. La majoria relativa que ens donaven els electors demanava l'esforç ..
que vaig voler promour e des de /'endemò mateix de les eleccions . Des d'aquell
dics fins avui hem treballat /ois per oferir a la ciula/ la máxirna guranlia de
governabilitat, d 'estahilitat i d 'orientació d 'esquerres i catalanista a I 'acció de
govern. Hem trobat, no sense esforç -que honora el resultat, un punt ampli de
confluència programàtica i unes bases polítiques del Pacte que, resumidament,
vial esmentar perquè tothom conegui el nucli d'allò que esperem saber
desenvolupar.

Primer, les bases . com a primer valor hi ressalten) la governabilital, a
la qual ja he fet esment. Com a objectius compartits que deriven dels tres
programes en confluència, esmentem la cohesió social i territorial, el
creixement i el progrés necessaris sola els principis d 'equitat i sostenihililat, i
la participació ciutadana. Remarquem també el valor del projecte comú
elaborat cl partir dels importants espais ideològics i programàtics compartils.
Com a darrer aspecte d'interès d'aquestes bases, s'expressen solidúriament els
principis més re/levan/s per a poder desenvolupar adequadament ¡'acció de
govern: resumits, són els principis de responsabilitat -que és compartida en les
decisions de govern-, de múhai confiança i de disposició a cooperar de tol
1 'equip de regidors i regidores de govern.

En el desenvolrrpanrent programàtic no s'ha buscat un alt grau de
concreció, sinó especialment la formulació d'objectius i criteris precisos per a
1 'acció cliélria en cada èrmbit de govern . No els puc esmentar lots, per raons
d'extensió, pero) espigolar'é algunes cites d'entre els textos més' significatius
perquè es tingui una aproximació del contingut programàtic acorda/ . Són cites
que no exhaureixen el text de cada àmbit, però que poden donar-ne una visió
orientativa suficient.

Sobre la capitalitat de Girona : ens proposem treballar per reforçar la
capitalitat de Girona i millorar la vertebració del territori urbà i metropolità
(aeroport, sistema ferroviari, xarxa viària i de telecomunicacions) i 1 'obertura
d'un debat destinat a consensual' projectes d'abast territorial que millorin la
connectivitat interna, la competitivitat econòmica, el progrés social, educatiu i
cultural.

Sobre urbanisme i habitatge : entenem 1 'urbanisme com una eina al
servei de la cohesió i per a guanyar qualitat de vida sense perjudicar el medi
ambient . El desplegament del Pla General d'Ordenació Urbana ha de
permetre desenvolupar aquests objectius i que els notis creixements es duguin
a terme amb criteris de cohesió .física, social i de sostenibilitat . Volem així
donar resposta a les necessitats d 'accés a I 'habitatge per a joves' i persones en
risc d'exclusió, de consolidació dels grans espais lliures de la ciutat que
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configuren 1a contribució de Girona a una anella verda metropolitana i a
domar resposla a les necessilals d'accessibilitat i de mobililal d'una cinta/ corn
la nostra.

Sobre comunicacions i accessihililat : davant del repte de 1 'arribada del
Tren d 'Alta Velocitat vetllarem per la seguretat de les persones, dels
liahilatges, i del patrimoni cultural i urhá i del medi arnhient mitjançant la
creació d'un servei tècnic que alendr•c les possibles reclamacions de les
persones aféctades . Redactarem el 1'1a Especial del Sistema Ferroviari que ha
de garantir una correcta solució dels espais alliberats per a destinar-los a
espais lliures, equipaments al servei d'una mobilitat col . lectiva sostenible i una
correcta connexió amb la trama urbana existent.

Sobre medi ambient: el medi arnhient será un eix fonamental de
l'actuació municipal que es desplegará i s'aplicaré de forma transversal,
assumint, des de totes les regidories, conceptes de sostenihililat . Vetllarem per
un en/orn natural agradable i ben conservat ; assegurarem la preservació i
potenciació dels cliferenls espais naturals ; una ciutat ambientalment sana i
amb biodiversitat és una ciutat amb una major qualitat de vida.

Sobre participació : la ciutat s 'ha dotat d'instruments de participació
com són els consells i les taules territorials que ens proposem potenciar i
reforçar amb mitjans, millorant-ne la representativitat i la seva implicació en
I 'elaboració de propostes prèvies a la presa de decisions . Amb la voluntat que
Girona esdevingui ciutat de referència en aquestes pròctic¡ues adreçades a
millorar la parlicipació, crearem noves fórmules que la fircililin, especialment
dels joves i la gent gran anrb sengles òrgans . Endemés s'endegaran
inslilucions corn la consulta popular, 1 'audiència pública, la iniciativa popular
i 1 'oficina de debats.

Sobre polítiques socials : ens proposem desenvolupar els .serveis socials
a partir de 1 'orgcrnilzació d'equips que treballen amb una gran proximitat a la
població i amb una orientació proactiva (a partir del coneixement de les
siluacions socials, articulen programes i projectes d'alenció, en lloc d'atendre
només les demandes formulades), distribuïts per territoris i no per sectors de
població, de manera que permet que les respostes puguin atendre 's no només a
nivell individual, sinó també comunitari i territorial, i prioritzant la
perspectiva inlegradora, que busca ¡'autonomia de la persona, defugint les
actuacions assistencialistes que generen dependència dels serveis.

Tal com deia, això és només una mostra, i encara breu, d 'alguns dels
èrmbits; naturalment, no hi falten ámbits com cultura, esports, seguretat,
educació, immigració o progrés econòmic i estímul a la iniciativa, entre altres
Tot plegat configura un veritable mapa que ens ha de servir per cobrir amb la
millor orientació les destinacions del viatge de quatre anys de govern a la
nostre ciutat . El treball ha estat inlens i extens, valent, sincer, difícil, exigen, 1

responsable alhora. El resultat és un pacte sòlid, perquè parteix del rigor, de
la bona disposició de les parts i del reconeixement d'objectius comuns.

Avui recordo especialment, i ho comprendreu, el dia que per primer a

vegada assurnia aquesta responsabilitat, ara fer un any i mig . No és el mateix,
certament, per raons òbvies . Continuo tenint la mateixa il . lusió, però tinc més'
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experiéneia ; continuo tenint legilimilal, però ara és renovada per les eleccions
i enriquida cimb el Pacte ; continuo tenint la mateixa disposició, però ara sé
administrar-la més bé per a un millor servei u tothom . Es, en r•es•unl, un "nou
començarnenl " -en expressió d'un gran socialdemòcrata europeu- ; un
començ'amenl perquè lenun un noti programa socialista després, un
programa Iripartil ; perquè tinc un equip propi renoval amb persones que, elles
sí, tenen el "primer començament" polític, però que vénen dolardes de
capacitat i empenta que són molt d'agrair, tant del meu grup com d'altres ; és
un no!' començament, finalment, perquè lar democrcrcia vol que sigui d'aquesta
manera, amb cicles que s 'obren i es tanquen amh la necessúria i noble contesa
electoral . Avui comença un nou cicle a Girona que espero que tots sapiguem
cobrir cimh encert ; jo me 'n sento la primera responsable, però compto amb lat
col . laboració de polítics i de funcionaris i treballadors de l'administració
municipal, amb la lleialtat, i col . laboració -a les quals correspondré- de les
altres institucions del país i, .sobretot, amb la proximitat i el diàleg de tots els
ciutadans i totes les ciutadanes de Girona.

Em refermo un cop més en ¡'all valor de la política entesa com a servei,
feta des de les conviccions ideològiques i practicada diàriament des de
l'honradesa, el contacte amb la gent, l'estimació de la ciutat sencera i de cada
un dels seus racons, antics i nous, centrals i perifèrics ; en cada un d'ells hi
viuen gironins i gironines, que m'hagin votat -directament o a través de les
altres forces del Pacle- o no m 'hagin volat, mere ixen Iota l'atenció i treball
d'aquesta alcaldessa. Una alcaldessa que s 'ha sentit i se sent respectada i
apreciada pels seus conciulaclans i que desitja retornar aquest respecte i
apreci multiplica/ per la seva pròpia dedicació, però també per la forçar
democrótica que m 'acompanyem de totes les regidores i regidors, del govern o
de 1 'oposició.

llo podria dir amés fort, però no ho podria dir més clar : estimo i estimem
aquesta editat, i lots i toles em teniu des a"avui, amb renovada energia, com a
alcaldessa al vos/re servei.

Visar Girona!.

Complert l'objecte de la convocatòria, la Sra . Alcaldessa dóna la sessió per
finalitzada a un quart de dues de la tarda, i s'estén acta que signa amb el ' ecretari.

La present acta, transcrita en paper segellat pe
10167, ha estat aprovada en sessió plenària celebrada

	

a setze de juliol de dos mil
tres .


