
DISCURS  INVESTIDURA 

 

 

 

Bon dia, consellera, regidors, autoritats, familiars, amics i amigues. 

 

Avui és un dia important per a la ciutat. La constitució del nou plenari 

dona inici a un mandat que espero i desitjo que sigui profitós i constructiu, 

i on la ciutat continuï creixent i on els gironins i les gironines hi visquin 

cada cop millor. El primer que vull fer és un reconeixement a tothom qui 

m’ha precedit en el càrrec, a tothom qui des d’aquest plenari ha treballat 

per a la ciutat al llarg dels anys. Crec que abans d’iniciar una nova etapa és 

bo ser conscient del llegat que heretes, perquè és el que explica el batec 

de la ciutat avui. Sense posar en valor els fonaments, no es pot continuar 

construint amb rigor i estabilitat el projecte. Sens dubte s’ha fet bona 

feina, i avui reprenem amb energies renovades aquest fil conductor de 

transformació de la ciutat per treballar pel seu progrés. Em sento 

orgullosa que se m’hagi escollit per ostentar la vara d’alcaldessa i per tant 

per liderar aquesta etapa al servei de la ciutadania. 

 

 

Junts per Catalunya Girona ens vam presentar a les eleccions del 26 de 

maig apel·lant a la ciutadania, per una banda, a garantir la continuïtat d’un 

model de ciutat que funciona i que ha portat a que Girona sigui 

reconeguda i a ser una ciutat de la qual tots ens en sentim orgullosos. I 

d’altra banda, a evolucionar aquest model d’acord amb la nova realitat 

social i econòmica del moment, posant l’èmfasi en la qualitat de vida de 

les persones. Tot plegat, en un context nacional complex on una part molt 



important de la ciutadania desitja que Catalunya tingui un estat propi dins 

d’Europa. 

 

Vam presentar un equip de persones amb trajectòries solvents, de 

diverses sensibilitats polítiques. Un equip renovat i també amb expertesa, 

per desenvolupar junts un projecte de ciutat ric en matisos i alhora 

ambiciós i rigorós. 

 

Vivim una època on ens queden molt lluny les majories absolutes, 

sobretot a les grans ciutats. No obstant, la proposta de Junts per 

Catalunya va ser la clara guanyadora de les eleccions a Girona.  Tots 

plegats ens hem de preguntar: quin sentit tindria no respectar la proposta 

més avalada per la ciutadania? És evident que hi ha altres sumes 

aritmètiques, però això seria respectuós amb el sentit del vot expressat a 

les urnes? En aquests moments on hi ha un evident descrèdit de la 

política, crec sincerament que respectar els resultats electorals és la millor 

forma de no trair l’esperit democràtic amb el que s’han expressat els veïns 

i veïnes de la ciutat. Per això, un cop ja sóc oficialment alcaldessa, crec 

honestament que amb aquesta investidura hi sortim reforçats tots 

plegats. 

 

Fa tres anys, quan vaig ser proclamada alcaldessa per primera vegada, ja 

vaig dir que era un orgull immens i alhora una enorme responsabilitat. 

Avui, reitero aquests sentiments, especialment després que la ciutadania 

m’hagi atorgat, ara sí directament, la confiança per dirigir la ciutat, 

planificar-ne el futur i gestionar-ne el dia a dia.  

 



Comencem un mandat on per primera vegada aquest consistori té 27 

regidors, després d’haver superat els 100.000 habitants. Molts de 

vosaltres heu pres possessió de l’acta per primera vegada. Com a 

alcaldessa, vull donar-vos a tots 26 la benvinguda, desitjant-vos que 

gaudiu aquesta nova etapa de la vostra vida, i poseu tot el vostre 

coneixement i compromís al servei de l’interès públic. Avui en aquesta sala 

som més electes que mai, 27 regidors i regidores, i tots tenim el deure de 

representar la ciutadania amb honestedat i responsabilitat. Aquest és 

també el meu compromís. 

 

Hem viscut un procés electoral molt intens, que va culminar el dia 26. Des 

d’aleshores he decidit passar de la intensitat a la discreció, per no 

desvirtuar la voluntat que va expressar la ciutadania. Ara ja com a 

alcaldessa, vull posar de manifest tres reflexions respecte aquests 

resultats.  

 

1. El primer. Com he dit, Junts per Catalunya vam guanyar àmpliament 

les eleccions, amb gairebé 13.500 vots, prop d’un terç del total. Més 

de cinc mil vots més que la segona i la tercera força. Vam guanyar 

en 14 dels 24 barris de la ciutat, i en vuit dels deu restants vam ser 

la segona força amb més suport. Aquests resultats acrediten un aval 

clar al model de ciutat que vam proposar, i mostren un suport 

homogeni en la gran majoria dels barris de la ciutat, que han confiat 

en nosaltres. Ens sentim molt orgullosos que els barris ens hagin 

donat aquesta força. El nostre compromís amb els barris continuarà 

com a mínim tant intens com fins ara. 

 



2. El segon: Junts per Catalunya hem guanyat, però ens caldran acords. 

Cada cop la ciutadania exigeix menys immobilismes i més 

consensos, que siguem capaços d’arribar a pactes, sobretot en els 

grans temes de ciutat. Jo també faig aquesta lectura del resultat del 

dia 26.  

 

3. I tercer. S’ha reiterat l’ àmplia majoria social a Girona que defensa la 

independència de Catalunya. 19 dels 27 regidors som sobiranistes, 

en uns percentatges que es repeteixen elecció rere elecció.  

 

 

Respecte al primer punt, els nostres eixos són molt clars: continuarem 

posant al centre de les nostres polítiques la protecció de les persones, el 

dinamisme econòmic i el creixement sostenible. Així continuarem fent que 

Girona sigui una ciutat d’oportunitats, on tothom pugui construir amb 

garanties el seu projecte vital i professional. Ens emmirallarem en els 

estàndards de benestar de les ciutats europees referents. 

 

Tot plegat amb rigor i eficiència, gestionant els recursos públics de manera 

racional i apostant per la col·laboració público-privada i en complicitat 

amb tot el teixit associatiu. Governarem amb la ciutadania, i construirem 

plegats el futur que Girona es mereix.  

 

En segon lloc. Treballarem des d’avui mateix en la cerca de consensos. No 

obstant, la ciutat no s’atura. I com deia, la ciutadania ens demana 

responsabilitat i sentit de ciutat. Avui engeguem un mandat que de ben 

segur serà complex, que requerirà diàleg i voluntat d’acord. Hem de ser 



capaços entre tots de fer-ho possible i que aquest diàleg doni fruits. Estic 

convençuda que si ho fem així els gironins i gironines se’n sentiran 

orgullosos. Entenc que cal allunyar-nos de posicions rígides, que 

impossibilitin el progrés que es mereix la nostra ciutat. Tots haurem de 

sortir de la nostra zona de confort per arribar a acords que ens permetin 

avançar. 

 

Estenc la mà als grups, per treballar plegats en la construcció del futur de 

Girona. Durant la campanya electoral es van evidenciar models i maneres 

de fer ben diferents, però és innegable que també vam tenir molts punts 

d’acord. Explorem-los. Tenen el meu compromís de treballar sempre amb 

voluntat de cercar consens, i de fer-ho amb lleialtat. 

 

Nosaltres tenim clars els nostres eixos i els compromisos que vam adquirir 

amb la ciutadania. Creiem que les propostes que portàvem en el nostre 

programa electoral són necessàries per fer progressar la ciutat. 

 

En primer lloc, i respecte la protecció de les persones, volem reforçar les 

polítiques d’atenció a la gent gran, les famílies, els joves i els infants. 

Proposem per exemple un pla per l’envelliment actiu, més servei d’atenció 

domiciliària, un programa per als cuidadors de gent gran, un programa 

d’habitatge amb lloguers assequibles per a joves i famílies, o el bus gratuït 

per a escolars fins a 14 anys i el seu acompanyant. També volem prioritzar 

la seguretat i un model de policia de proximitat, amb més agents, 

subcomissaries de barri i un pla de videovigilància. 

 



En dinamisme econòmic volem continuar diversificant els sectors 

productius, implementar els plans de turisme i comerç, i desenvolupar el 

programa Girona Ciutat Tecnològica. Girona hem de ser referents en la 

transformació que suposa la quarta revolució industrial en la que estem 

immersos. Això és el que ens permetrà llocs de treball de qualitat. 

 

I en l’aspecte territorial, en aquest mandat hem de completar la conversió 

de la carretera Barcelona en aquell espai amable i dinàmic, digne de ser 

una entrada d’una ciutat que volem moderna i que mira el futur.  També 

hem de refer el pla de mobilitat, i executar un Pla de Renovació Urbana a 

tots els barris, que millori voreres, la il·luminació i l’enjardinament. 

Evidentment, farem un nou contracte de neteja que aporti millors 

resultats que l’actual. Tot plegat, amb criteris de sostenibilitat i eficiència. 

 

I com ho farem? Doncs proposo un Ajuntament a peu de carrer, atent als 

problemes de la gent, i preocupat pel dia a dia de la ciutat. Un consistori 

on la gestió pública sigui transparent, i comptant amb la participació del 

teixit associatiu de la ciutat, a tots nivells. I alhora, un Ajuntament que 

traci les línies estratègiques de futur, de la ciutat que deixarem a les 

generacions que venen. Vull un Ajuntament modern, que sigui eficient en 

el servei al ciutadà, que l’ajudi a resoldre els seus problemes i els seus 

dubtes, i que li faci la vida més fàcil. Ens cal millorar la relació de 

l’administració amb l’administrat, i això ho hem de fer els polítics 

comptant amb la complicitat i el compromís dels treballadors de la casa. 

Aquesta també vull que sigui una prioritat en el proper mandat, i hi 

destinaré esforços i recursos. 

 



A banda, tenim uns reptes estratègics que hem d’afrontar, on a més molts 

hem coincidit durant la campanya electoral. M’agradaria citar-ne alguns: 

 

- Hem de cohesionar encara més els barris i la seva relació amb el 

centre de la ciutat, fomentant l’activitat associativa i veïnal, amb els 

equipaments necessaris 

 

- Hem de continuar reduint l’atur, amb polítiques de dinamització 

econòmica, atenent a les noves economies i als nous motors 

econòmics que generin ocupació de qualitat 

 

- Un dels eixos en aquest sentit haurà de ser la potenciació del 

comerç local i de proximitat, perquè hem d’ajudar-lo a ser més 

competitiu i més fort encara 

 

- També hem de treballar intensament la gestió del turisme, de 

manera que no es posi en risc la convivència entre aquest sector i 

els veïns, i evitant també conductes turismofòbiques 

 

- Hem de vetllar per el projecte del futur hospital Trueta al nord de 

Girona, amb tots els equipaments del sector sanitari que hi ha 

d’haver al seu voltant 

 

- Un ha de ser la facultat de Medicina. Precisament caldrà ampliar la 

relació amb la Universitat de Girona i tota la comunitat 

universitària. És un camp on hem de treballar a fons perquè és sens 

dubte un dels motors de la ciutat 



 

- Treballarem per facilitar a l’accés a l’habitatge, generant fórmules 

de lloguer assequible per als joves i les famílies 

 

- Caldrà incorporar les noves tecnologies com una eina transversal de 

la Girona del futur, clau per a la ciutat generadora d’oportunitats 

 

- Caldrà assegurar com hem fet fins ara la protecció social dels 

col·lectius més vulnerables, de manera que tothom tingui accés als 

serveis bàsics 

 

- I haurem d’ampliar les polítiques de sostenibilitat i adaptació i 

mitigació al canvi climàtic, en matèries com la gestió de la mobilitat, 

els residus o l’energia 

 

- En els propers mesos, també haurem d’enllestir el procés ja iniciat 

per assumir la gestió pública d’Aigües de Girona 

 

- I finalment, haurem d’aprofundir en la relació entre els municipis de 

l’àrea urbana, coordinant-nos en les polítiques de gestió del territori 

i dels serveis públics, especialment en àmbits com la mobilitat. En 

aquest punt hi vull fer un èmfasi especial, perquè estic convençuda 

que bona part del nostre desenvolupament futur depèn de com ens 

posem d’acord els municipis de l’àrea urbana. Si no, hi ha reptes 

que no serem capaços de resoldre amb eficiència. 

 

 



Són molts punts, però crec que la majoria hi podem estar d’acord. 

Evidentment, cada grup tindrem les nostres pròpies receptes. Però la 

ciutadania ens exigeix cedir en els nostres plantejaments inicials. No és 

moment de retrets, ni de dogmatismes, ni d’actituds del tot o res. És 

moment de respecte per les opinions de cadascú, i de treballar en positiu i 

de sumar. 

 

Conec bé el funcionament de l’Ajuntament, i la realitat social i econòmica 

de la ciutat. Aquests darrers tres anys hem treballat dur amb l’equip de 

govern sortint perquè la ciutat anés a més, en un context polític convuls i 

en un context administratiu de canvis profunds. Hem patit una nova 

legislació que ens ha obligat a tots a refer funcionaments interns a la casa. 

No està sent fàcil, i per això vull fer un reconeixement a la implicació de 

tots els treballadors de l’Ajuntament, perquè sense la seva col·laboració i 

compromís no haguéssim pogut tancar el darrer mandat amb un balanç 

tant positiu.  

 

També he d’agrair la tasca a tots els regidors i regidores que no continuen 

en aquest mandat: la Concepció Veray, en Manuel Vázquez, en Manuel 

Martín, en Quim Rodríguez, l’Elisabeth Riera, en Toni Granados, l’Ester 

Costa, la Maria Mercè Roca, la Rosa Maria Jaumà i en Miquel Poch. Vull 

agraïment profundament als regidors amb qui vaig compartir grup i 

govern aquesta darrera etapa, en Pep Pujols, en Narcís Sastre, en Cristóbal 

Sánchez, i en especial a en Joan Alcalà i l’Eduard Berloso, amb qui he 

compartit complicitats, projectes i vicissituds durant vuit anys de govern. 

Un bon bocí de la Girona d’avui també de tots ells.  

 



I evidentment, vull fer un reconeixement immens al president Carles 

Puigdemont, amb qui compartim la passió per la ciutat. És un amic i per mi 

també un referent, perquè malgrat la repressió que està patint, manté la 

dignitat de ser fidel a les seves idees, igual que la resta de presos polítics i 

exiliats. Molts de nosaltres avui el tenim present, i per això li vull fer 

aquesta menció, que crec que és de justícia precisament en el plenari de 

l’Ajuntament de Girona.  

 

No puc acabar els agraïments sense adreçar-me a la meva família. Gràcies 

per tot el suport que m’heu donat, per la comprensió que heu tingut i per 

la vostra paciència. Vosaltres heu vist més que ningú que ser alcaldessa de 

Girona no és una tasca senzilla, però la vostra força incondicional ho ha fet 

més fàcil, i per això us ho vull agrair públicament. 

 

Aquests darrers anys, he començat a impregnar l’alcaldia del meu estil 

propi. He intentat sempre ser ferma en les meves conviccions i 

conseqüent en els meus actes. Tant quan he abordat el problema més 

concret d’un veí com quan he hagut de plantejar respostes al context del 

país. He intentat ser sempre clara i dir la veritat, i no fer falses promeses. I 

ho he fet perquè sempre he pensat que el servei públic només es pot 

exercir amb rigor i honestedat.  

 

Segur que he comès errors, i que en alguns casos no m’he sabut explicar. 

De tot se n’aprèn, i l’alcaldia de Girona és d’una responsabilitat tan 

immensa que sempre penses que podries haver fet més. En tot cas, el 

llegat de cadascú és el que defineix la seva trajectòria al capdavant de 

l’Ajuntament. I així com crec honestament que el govern sortint podem 



estar orgullosos de la feina feta, també penso que l’experiència que 

acumulem de ben segur ens ajudarà a gestionar millor la ciutat. A  no 

ensopegar una segona vegada allà on hem caigut un cop, i a perfeccionar 

allò que ha sortit bé però que de ben segur es pot millorar.  

 

Jo avui, davant la ciutadania, em comprometo solemnement a posar la 

meva experiència al servei de tothom, de manera inclusiva i lleial. Em poso 

al servei de la ciutat i del país, per lluitar per el futur que ens mereixem i 

que decidim lliurament.   

 

Lideraré un equip solvent i compromès. Em comprometo a treballar per 

una Girona amb una economia dinàmica, que exerceixi de capital. Que 

sigui motor del territori, i que situï les noves tecnologies com a fil 

conductor del seu progrés. Una Girona que cuidi a les persones, que vetlli 

per la qualitat de vida, i que posi al davant de tot el que ens és més 

quotidià. Que garanteixi la seguretat, que promogui el civisme. Que l’espai 

públic llueixi gràcies als petits detalls, com les voreres, els jardins, la neteja 

i la il·luminació. I una Girona sostenible, preocupada pel seu entorn i la 

preservació del medi ambient. I evidentment, una ciutat que com sempre 

posi al capdavant dels seus valors la preservació dels drets fonamentals de 

les persones, per deixar un món millor a les generacions del futur. 

 

 

M’hi deixaré la pell. Tots ens hi deixarem la pell. Com fins ara, 24 hores al 

dia, 365 dies l’any. Seré l’alcaldessa compromesa, dedicada i dialogant que 

la ciutat necessita. Per tots els gironins, sense cap exclusió. Estic orgullosa 

de ser alcaldessa, i vull que tothom estigui orgullós de la seva ciutat. 



Enceto aquest mandat amb el compromís més ferm que mai amb la ciutat 

i amb el país. Vull que Girona sigui la millor ciutat de Catalunya. Però 

sobretot, vull que tots hi siguem protagonistes. Que cadascun dels veïns i 

veïnes de la ciutat se la faci seva. Que tots estiguem al servei els uns dels 

altres. Que procurem per la ciutat, i per tots els qui en formem part. 

Treballaré amb totes les forces per estar a l’alçada de la responsabilitat del 

càrrec. Aquest és el meu compromís. 

 

Moltes gràcies. 

 

 


