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A la ciutat de Girona, el dia dinou de gener de dos mil dos.

A les dotze del matí, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix el
Ple de la Corporació per celebrar sessió plenària extraordinària. Presideix l'Alcaldessa
en funcions, Sra. Anna Pagans i Gruartmoner, i hi concorren els Tinents d'Alcalde
senyors Joan Manuel del Pozo Álvarez, Joan Pluma Vilanova, Ramon Ceide Gómez i
Tomás Sobrequés Callicó, senyora Isabel Salamaña Serra, senyor Francesc Lloveras
Castillo i senyora Pia Bosch Codolà, i els Regidors senyor Josep Brugada Gutiérrez-
Rave, senyora Amèlia Barbero Rivera, senyors Alexandre Sáez Jubero, David Vivó
Codina, Ponç Feliu Latorre, José Guerrero Romero, senyora Zoila Riera Ben, senyors
Joan Paredes Hernández, Pere Mutjé Pujol, Àngel Guirado Serrat, Joan Bagué Roura,
senyora Roser Malaret Vitales i senyors José Carlos Cabrera Deulofeu, Francisco Javier
Domínguez Garcia, Santi Niell Colom, Rafael Mas Juli i Joan Olòriz Serra.

Dóna fe de l'acte el Secretari General, Sr. Josep Xavier Casado i Rubio. També
hi assisteix l'Interventor, Sr. Carlos Merino i Pons.

Constatada l'existència de quórum legal, la Presidència declara oberta la sessió.

1.- Elecció d'Alcalde/essa d'aquesta ciutat, i presa de possessió d'acord amb el que
disposa la vigent Llei Electoral.

La Sra. Pagans diu que s'obre aquest ple extraordinari amb un únic punt de
l'ordre del dia, que és l'elecció de l'Alcalde/essa d'aquesta ciutat i presa de possessió
d'acord amb el que disposa la vigent Llei Electoral.

Una vegada oberta la sessió, cal que es constitueixi la Mesa d'Edat i, per tant,
demano la presència dels regidors de major i de menor edat, el Sr. Joan Paredes
Hernández i el Sr. Ponç Feliu Latorre.

El Sr. Paredes declara constituïda la Mesa d'Edat, i diu que anem a procedir a
l'elecció d'Alcalde/essa, d'acord amb els articles 196 i 198 de la Llei Electoral. Són
candidats tots els regidors/es que encapçalaven les corresponents llistes electorals, i en
la que s'ha produït vacant, la persona que ocupava el lloc següent a la llista, per tant, si
no es diu res en contra, els candidats són els següents regidors i regidores:
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- Sra. Anna Pagans i Gruartmoner, per la candidatura electoral del Partit dels Socialistes
de Catalunya-Progrés Municipal de Catalunya PSC(PSC-PSOE)-PMC.
- Sra. Zoila Riera i Ben, per la candidatura electoral de Convergència i Unió (CiU).
- Sr. José Carlos Cabrera i Deulofeu, per la candidatura electoral del Partit Popular (PP).
- Sr. Santi Niell i Colom, per la candidatura electoral d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal (ERC).
- Sr. Joan B. Olòriz i Serra, per la candidatura electoral d'Iniciativa per Catalunya Verds
Entesa pel Progrés Municipal (1C-V) (EMP).

Sense cap manifestació en contra, resten proclamats candidats a l'Alcaldia els
Srs. regidors i les Sres. regidores esmentats anteriorment.

Seguidament, es procedeix a la votació secreta mitjançant l'emissió de paperetes
dins l'urna preparada a l'efecte, i els Srs. regidors i les Sres. regidores passen a dipositar
el seu vot a mesura que són cridats pel Sr. Secretari de la Corporació.

Els vots són emesos pels integrants dels Grups municipals cridats per ordre
invers al número de regidors que els integren, i tanquen la votació els dos components
de la Mesa d'Edat.

A continuació es procedeix a l'escrutini obrint cada papereta i llegint-ne, el
President, el contingut. Tenint en compte que han votat els 25 membres de la
Corporació i que totes les paperetes són vàlides, el Sr. Secretari manifesta que el resultat
de la votació, d'acord amb les paperetes examinades, el número de vots que ha obtingut
cada candidat, per ordre invers és el següent:

Sr. Joan Olòriz, 1 vot.
Sr. Santi Niell, 2 vots.
Sr. Josep Carles Cabrera, 2 vots.
Sra. Zoila Riera, 6 vots.
Sra. Anna Pagans, 14 vots.

Vist el resultat de la votació, el Sr. President de la Mesa d'Edat proclama com a
Alcaldessa electe d'aquesta ciutat a la Sra. Anna Pagans i Gruartmoner, la qual passa,
seguidament, a prestar promesa d'acord amb la següent fórmula:

"Prometo, per la meva consciència i honor, complir ,fidelment les obligacions del 	
0

càrrec d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'Autonomia de 1
Catalunya."
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Diuen que la veterania és un grau. Permeteu-me la broma fàcil de presumir de
dos graus de veterania ja que és la segona vegada que presideixo una Mesa d'Edat en un
mateix mandat: la primera com a conseqüència directe d'unes eleccions, i la d'avui, més
aviat de rebot d'aquelles mateixes eleccions.

Vull insistir en la reflexió que feia en la primera presa de possessió, en el sentit
d'aprofundiment de la democracia, que no és solarment el govern de les majories, sinó, i
sobretot, el respecte de les minories i treballar per a crear nous canals de participació
real dels ciutadans com a única manera de guanyar els reptes que ens planteja el nou nat
segle XXI.

Aquesta setmana s'han donat a conèixer uns estudis del nivell de benestar social,
que situen les nostres comarques al capdavant de tot Espanya. En un primer moment, és
un motiu de satisfacció però, alerta! No ens enganyen!, hi ha una altra cara.
Precisament, tenir una renda més alta pot significar més gent que no arriba a un nivell
de preus més cars. Aquest nivell implica una nova exigència als governants per a
afrontar decisivament que ningú quedi exclòs d'aquest nivell de benestar, perquè la
marginació no és democràtica.

La canviant realitat demogràfica i les noves expectatives de vida, fan necessari
definir i plani ficar, a un termini prudencial, un projecte ambiciós de la ciutat de les
persones, establint el conjunt de necessitats socials que es preveuen i els serveis i
equipaments que les noves situacions demandaran.

Més enllà de les competències d'una o altra administració, de l'oferta p rivada, i
actuant conjuntament amb aquestes, l'Ajuntament ha de planificar i empènyer i no anar
a remolc. Pot i ha de promoure toies aquelles prestacions que ni una ni altra part
oferiran, a fi que arribin a tots els ciutadans i ningú no hagi de marxar de la ciutat per a
resoldre el seu problema. Ha de tenir una política municipal de l'habitatge que faci
possible la seva adquisició o lloguer als joves i a les capes més necessitades. Ha de fer
front en tots els seus vessants, al fenomen creixent de la immigració. Ens queda encara,
molt a dir, molt per córrer, per fer una ciutat totalment sensible i assequible a totes les
disminucions ja siguin físiques o psíquiques.

Sra. Alcaldessa, a partir d'ara teniu la màxima responsabilitat per avançar en
aquest camí de la ciutat de les persones. Us desitjo una bona feina. Queda dissolta la
Mesa d'Edat.

Finalment, el Sr. Paredes declara dissolta la Mesa d'Edat i la Sra. Alcaldessa
passa a presidir e] Ple, obrint un torn d'intervencions per als Portaveus de cadascun dels
Grups municipals.

Intervé el Sr. Olàriz, portaveu del Grup municipal d'IC-V:

Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, ciutadanes i ciutadans:
Primer de tot, felicitar-la per ser la primera alcaldessa de la història de Girona,

contribuint així a normalitzar en la política una igualtat entre sexes encara lluny
d'acomplir-se en la vida quotidiana i, encara més, en una ciutat que a desgrat seu ha
pogut exercitat poc temps -en la història contemporània- la llibertat. Que llarg i difícil és
el cansí cap a la igualtat de drets.
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Ara em toca fer l'explicació del nostre vot, perquè tot i que les dades de
l'escrutini són clares, les raons van molt més enllà de l'aritmètica i, de bon tros, aquest
vot a la nostra candidatura no és el fruit de la ingenuïtat de pensar que el resultat podia
ser un altre que el que s'ha produït.

Fa dos anys i mig, el nostre grup va prendre una decisió semblant en l'elecció
del seu antecessor en el càrrec. La majoria absoluta de la candidatura socialista els
permetia i els permet aplicar el seu programa sense necessitat de reformar-lo a la llum
del pacte amb altres forces. Difïcilment, el nostre vot o la nostra participació podien o
poden influir en un govern que no necessitava ni necessita de la pluralitat per a
governar.

Què ha canviat d'ahir a avui? Un canvi és obvi. El cap de llista de la seva
candidatura ja no és a l'alcaldia. Tot i que és present en aquesta sala, no és membre del
Consistori. Un canvi que possiblement en una altra institució ens hauria portal a
eleccions anticipades, però que en el nostre cas això no pot ser així perquè la llei no ens
ho permet. De tota manera, aquest fet passarà com una feixuga herència en l'any i mig
del seu mandat, tot 1 que també cal dir que aquesta herència també té una vessant molt
dolça, en la còmoda majoria absoluta que mantindrà el grup que li dóna suport. Ara bé,
és aquesta darrera circumstància la mateixa del començament del mandat. És aquesta
circumstància -la majoria absoluta- la que ens obliga a mantenir-nos coherents en la
nostra tasca d'oposició que és nodreix d'una convicció bàsica: Iniciativa-Verds se sent
amb la suficient força, il-lusió i imaginació per a continuar portant propostes que ajudin
a tramar la Girona del segle XXI.

Una organització, la que represento, amb uns colors definits, fidels a la nostra
trajectòria: roja, de lluita per l'emancipació i de justícia social; verd, del dificil present
en la defensa de la sostenibilitat ambiental; i violeta, en aquest llarg combat de futur,
que és la lluita per la igualtat. Soni una organització política de lluita. Encara hi ha
moltes coses per les que val la pena lluitar, però al llarg d'aquests anys hem demostrat
que també som un partit de govern. A molts ajuntaments de Catalunya ho som i ho hem
estat en aquest Ajuntament durant vuit anys.

No renunciem a governar, però avui no es donen les condicions, aquí ni ara. No
se'ns escapa, que malgrat no sigui aquesta la nostra intenció, indefugiblement, en aquest
any i mig s'obrirà un temps de provisionalitat pre-electoral que solament es tancarà amb
el resultat de les properes eleccions municipals. Això no treu, per al meu grup, que vostè
sigui avui, legitimament i a tots els efectes, Alcaldessa de la nostra ciutat, i com a tal
tindrà el respecte i la col•laboració del nostre grup, però caldrà passar per la revàlida de
les urnes i en aquest examen del juny del 2003 tots ens tornarem a posicionar. Li faig
evident la nostra ubicació per a esvair qualsevol malentès que la votació d'avui pogués
generar. La nostra oposició té algunes coses en comú amb el grup que tinc més a prop;
poques amb el grup que tinc més enllà; i gairebé cap amb el grup que tinc davant. És a
dir, que ni avui ni demà col'laborarem amb la dreta ni tampoc serem equidistants,
perquè el nostre centre de gravetat és el nostre cor i aquest està a l'esquerra.

Perquè volem contribuir en el futur proper de la ciutat, continuarem fent
oposició i per això caldrà -i els ciutadans en el seu moment tindran la paraula-
reequilibrar el pes de les esquerres en aquest consistori, però la nostra actitud continuarà
essent la que hem mantingut fins ara. La fi no justifica els mitjans. Aquest necessari
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reequilibri no serà mai a costa de tot, i menys d'obrir les portes del govem municipal a
aquells amb els que tenim poc o res en comú.

Per acabar, de tot cor, alcaldessa Anna Pagans, sort, sentit i sensibilitat. Té a les
seves mans el govern d'una petita gran ciutat.

Intervé el Sr. Niell, portaveu del Grup municipal d'ERC:

Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, ciutadanes i ciutadans, autoritats:
El 3 de juliol de 1999 qualificàvem el Ple de constitució d'aquest Ajuntament

com un acte de normalitat democràtica. El Ple d'avui, més aviat és una anormalitat
democràtica, pel fet que qui fou escollit Alcalde ha plegat voluntàriament i qui avui ha
estat escollida per a substituir-lo no es va presentar a les darreres eleccions com a
alcaldable. Com a mínim però, avui ens hem estalviat de prometre el càrrec per un Rei i
per una Constitució que com a bons republicans independentistes ni volem ni desitgem.

Els Regidors d'ERC hem votat l'alcaldable d'ERC per dos motius: primer per la
confiança que ens dipositaven els ciutadans en les darreres eleccions, uns vots que ens
situaren en l'oposició i des d'on intentem plantejar aquelles qüestions programàtiques
que entenem positives per a la ciutat i beneficioses per als ciutadans, a banda d'exercir
el control democràtic i la fiscalització de l'acció de govem. El segon motiu pel qual ens
hem votat a nosaltres mateixos és perquè no ha canviat res des de les darreres eleccions
municipals. Més enllà de la dimissió de l'anterior alcalde i la substitució per la Sra.
Anna Pagans, ni la relació numérica de regidors ni la voluntat política que defineix el
terreny de joc ha tingut cap variació. Cap variació segons l'equip de govern, perquè
nosaltres pensem que sí, per això vam manifestar públicament la voluntat de diàleg i
d'aprofundir la col•laboració amb l'equip de govern, en tot allò que té un horitzó més
enllà del juny del 2003.

A l'anterior alcalde li demanàvem que administrés sàviament els resultats
obtinguts en les darreres eleccions, en quant a equanimitat i generositat. A la nova
alcaldessa li demanem, a més, que gestioni els resultats obtinguts per l'anterior
alcaldable, amb humilitat. Entengui, que de la mateixa manera que vostè és l'alcaldessa
de tots els gironins, nosaltres, com a regidors, actuem amb la mateixa condició i
vocació.

l

	

	 No volem acabar sense felicitar a la nova alcaldessa per la seva elecció i per la
gran responsabilitat de presidir el nostre Ajuntament.

s	 Intervé el Sr. Cabrera, portaveu del Grup municipal del PP:

a	 A un any i mig perquè s'acabi aquest mandat, vostè, Sra. Pagans, que ha sigut
3,

	

	 primera tinent d'alcalde durant el passat immediat, assoleix avui la condició
d'alcaldessa de la nostra ciutat.

it	 En primer lloc, i des del grup municipal del Partit Popular, li tenim que donar la
^-	 més efusiva enhorabona pel càrrec al qual ha sigut avui electe, i subratllar el fet històric
rà	 de que vostè és la primera dona que presideix la primera instància d'aquesta ciutat.
ri

	

	 Aquest mandat que avui s'inicia com a conseqüència de la renúncia de l'anterior
alcalde, Sr. Joaquim Nadal, el fa atípic; no tan sols per la durada esmentada, que ja per
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si sola no li permetrà plantejar polítiques quatrianuals, sinó que degut a la frenètica
activitat dels últims temps (el Pla General, les obres de l'Auditori, el Teatre Municipal,
projectes de vialitat, etc.), la poden convertir en una gestora d'uns projectes iniciats pel
seu antecessor. Les obligacions pressupostàries d'aquesta casa tampoc li són propicies
per definir un projecte de caràcter propi, li donen poc marge de maniobra. Aquest
anàlisi pot no ser compartit per vostè i el seu grup, però la nostra responsabilitat com a
electes locals no volia convertir aquest ple en un mer acte institucional -que
evidentment ho és-, sinó també introduir unes pinzellades polítiques des de la nostra
perspectiva.

L'esmentat, ens ha portat a no modificar la nostra posició d'investidura d'inici
d'aquest mandat i a reeditar-la en el mateix sentit, posant l'accent en una apreciació de
continuïtat que fa que no trobem factors i causes que així ho aconsellin. Per tant, hem
votat al nostre candidat.

De vostè, Sra. Pagans, del seu caràcter i del seu coratge dependrà donar un aire
nou a la Girona del segle XXI. Nosaltres, com a inici del mandat, li oferirem el mateix
acord institucional que tan ha beneficiat a la ciutat i li reiterem la nostre col•laboració en
tot allà que porti a Girona a superar noves fites, des d'una oposició constructiva, negant,
com hem fet fins ara la contra per sistema, i anteposant la nostra condició de regidors al
servei de la nostra ciutat i a qui la presideix a la nostra adscripció política.

Permeti'm una llicència: l'altre dia, els informatius, inclosos els televisius,
anunciaven en hores de màxima audiència que la província de Girona és la que assoleix
el millor nivell de benestar general de tot l'Estat. Les imatges de suport de l'informatiu
que en aquell moment sintonitzava eren les de les vistes de l'Onyar amb les seves cases,
els seus colors; era la capital que es mostrava representant la Girona del mar, la de la
plana i la de la muntanya, que per cert, avui també és aquí present. Per al grup
municipal Popular, el concepte de capital referència per a les nostres comarques és la
punta de llança de la nostra activitat política, és la base del nostre compromis, i així ho
continua essent. Els nous temps són un repte. En una setmana on els gironins i gironines
en global estem de moda, l'Alcalde Armengué, gràcies a la Unió Esportiva Figueres i a
l'esmentada enquesta, cal que tot no quedi en un éxit temporal. Com es diu en castellà,
no nos durmamos en los laureles, no morim d'èxit, resta encara molt per fer.

Des de la Girona capital, tots tenim la responsabilitat d'impulsar-la encara més.
Que tingui sort Sra. Pagans. Sempre és benvinguda. Compti amb nosaltres per

fer més capital. Que consti en acta. 1, Ja sap, en aquest país, quien aguanta gana -ho va
dir Cela-

Enhorabona, alcaldessa Pagans, salut i endavant!

Intervé la Sra. Riera, portaveu del Grup municipal de CiU:

Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors. Sra. Pagans, tal i com estava previst
i era sabut des d'abans de l'acte formal de la constitució d'aquest Ple extraordinari,
vostè és, des d'avui, la nova alcaldessa de la ciutat. Els 14 vots del seu gnip municipal,
el socialista, li atorguen aquesta condició, que és a la vegada, un gran honor, una gran
responsabilitat i una servitud.

Permeti'm, que ne nom del Grup municipal de CiU, la feliciti i li manifesti ja des
d'ara, tot el respecte institucional que mereix la primera autoritat de la nostra Ciutat.

1
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Deixi'm també explicitar, que ens satisfà el fet que una dona ostenti ¡'alcaldia de

Girona. La nostra societat ha avançat molt en el terreny de la igualtat entre gèneres, però
encara massa sovint, en els llocs de presa de decisions polítiques socials i econòmiques,
les dones no hi som, o hí som molt per sota de la representativitat que tenim en el teixit
social i productiu, i de la que ens correspon.

Només lamento que aquest fet, que crec important, de que per p rimera vegada
Girona tingui una alcaldessa, no sigui la conseqüència directe del sufragi dels gironins
les gironines que van anar a votar el 13 de juny de 1999, sinó de la renúncia, abans
d'acabar el mandat, d'aquell que va ser escollit per ser Alcalde. No obstant, com
d'aquesta circumstància vostè n'és beneficiària però no responsable, la felicitació
segueix essent totalment legítima i vàlida.

Preparant aquest Ple extraordinàri, Sra. Alcaldessa, ens ha semblat oportú fer un
breu repàs d'allò que ha succeït des d'aquell 3 de juliol de 1999, en que vàrem prendre
possessió com a regidors i regidores de l'Ajuntament de la nostra Ciutat.

La primera constatació fa referència a les persones: tres caps de llista de les
municipals del 1999 ja no formen part del consistori, és el cas del Sr. Joan Boada, del
Sr. Jordi de Juan i del Sr. Joaquim Nadal, i en tots tres casos la renúncia dels qui havien
estat elegits ha donat accés, d'acord amb la llei, a la incorporació com a regidors de les
persones que pertocava segons l'ordre de les diferents candidatures municipals. Avui
s'ha incorporat el Sr. Guerrero i anteriorment ho havien fet el Sr. Domínguez i el Sr.
Olòriz.

Aquesta constatació, la dels canvis en les persones, suggereix, com a mínim, un
interrogant que només volem dir com a reflexió, i és el següent: no podem saber si la
correlació de forces dels grups municipals que avui es dóna en el nostre Ajuntament
seria la mateixa de no haver-se presentat els que hi eren i ja no hi són perquè han plegat
o, viceversa els que ara hi són però no encapçalaven.

Tot el que s'ha fet és perfectament Iegal, però la legalitat no invalida cap de les
consideracions que he exposat, fins i tot hi ha qui creu que aquestes legalitats no
incentiven la participació de la ciutadania en els processos electorals.

Però la reflexió sobre els processos i les persones, no fa variar avui l'aritmètica
del consistori, la realitat és que vostès, els socialistes, governen amb 14 regidors, que
sobre 25, ets representa majoria absoluta i en conseqüència, nosaltres, des d'on som, no
des d'on potser podríem ser. Volem tomar a renovar el compromís adquirit de servir a
tots els ciutadans, els que ens van fer confiança i van votar-nos i els que no, des de
l'oposició.

Pensem que hem demostrat la nostra voluntat d'actuar amb total lleialtat
institucional, i que hem fet compatible la tasca de control del govern, que ha d'exercir
l'oposició en qualsevol democràcia, amb la de fer propostes constructives, exercides
des del debat polític portat als plens en forma de mocions, fent propostes en forma de
precs, recolzant les seves propostes sempre que les hem considerat positives per a la
nostra ciutat o estudiant en profunditat projectes presentats per I'equip de govern. Un
cas paradigmàtic podria ser el del Pla General: presentant-hi al•legacions. També,
l'equip de govern ha tingut un clar suport institucional des de les diferents
administracions governades per Convergència i Unió.
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Hem treballat i volem seguir treballant, apropant-nos als ciutadans i als seus
interessos des de la nostra representativitat, per a escoltar allò que els preocupa, allò que
els agrada, el que voldrien canviar o el que troben a faltar.

La política municipal, té un punt d'entranyable, de domèstic. Moltes vegades els
problemes tenen rostre humà.

En els mitjans de comunicació, els articulistes, els qui creen opinió, quan parlen
de política municipal, tant referint-se a la tasca de qui governa com des qui fan oposició,
tenen preferentment la vista possada en els grans temes: infrastructures, equipaments,
estadístiques, ratis i, naturalment es indiscutible que aquestes qüestions són molt
importants i han de generar debat.

Però reivindico també la importància en política municipal, de les petites coses.
Les que en dic domèstiques. Són les coses que et diu la gent quan et reconeix pel carrer
i et parlen dels jardins, de les voreres, dels fanals, dels jocs infantils, de la neteja dels
carrers, de les barreres arquitectòniques, d'aquell autobús que no passa mai a la mateixa
hora, etc., de petites coses en les quals el grup municipal de Convergència i Unió també
hi ha prestat i hi presta molta atenció, i que fins i tot per experiència personal els puc
assegurar que són el que majoritàriament interessa als ciutadans. Se ria important, Sra.
Alcaldessa, que respecte aquestes qüestions, quan en fem ressò, mostrés un canvi
d'actitud al que ha estat habitual fins ara, en el que ha primat més la desqualificació de
qui fa la denúncia que la voluntat de solucionar el problema.

Sra. Pagans, aquests darrers dies, en motiu del comiat a qui ha estat alcalde de la
ciutat durant 22 anys, hem tingut tots ocasió de fer anàlisis retrospectius del llarg camí
recorregut des de les primeres eleccions democràtiques de l'any 1979. Tots hem
coincidit (govern i oposició) que el balanç general d'aquest període és positiu. Que la
nostra ciutat, la nostra gent, ha guanyat en qualitat de vida, i que la ciutat d'avui és més
bonica, més alegre, més prospera, més endreçada. M'agradaria pensar que també és més
humana i crec que és just que sapiguem gaudir de tot això, del que s'ha aconseguit. Tots
ens sentim raonablement satisfets, però la ciutat és com un ésser viu, neix cada dia un
xic, creix, canvia, fins i tot mor.

I aquest canvi la ciutat l'experimenta en les seves persones i en les seves pedres.
Venen uns anys on veurem canvis socials importants, l'arribada de nous

gironins, no com els que vingueren d'altres pobles d'Espanya, en els anys de la
dictadura, ara venen de molt més lluny, amb moltes més dificultats d'integració.

L'envelliment de la població, les necessitats socials i assistencials que
compo rtarà aquesta nova configuració urbana.

La necessària planificació pendent de fer de l'àrea metropolitana de la ciutat,
pensar polítiques d'ajut i de suport als joves. Estendre que és diferent de créixer el
nivell de vida de les classes mitges.

Fer polítiques en criteri social de l'ús del sòl, fer urbanisme sostenible,
preparant-nos per viure amb el canvi social que representa la societat de la informació,
fomentar el teixit social, reequilibrar els barris, fomentar el teixit social, reequilibrar els
barris de la ciutat, potenciar el teixit productiu, el que pot crear llocs de treball, hi ha
tantes coses en les que el camí que queda per córrer es visualitza tant o més llarg que el
ja recorregut, que ni vostè, Sra. Alcaldessa, ni el seu equip de govern poden limitar-se a
gestionar el present.
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Perquè cada dia que passa, sense fer allò que cal fer, sense plantejar-se allò que
cal revisar, és un dia perdut.

Li desitgem encerts en la seva tasca d'alcaldessa, li . oferim la nostra col•laboració
per treballar, per fer de Girona la ciutat generosa, amable, acollidora, plural, justa, neta,
inquieta, oberta... En resum, aquella ciutat que ben segur que a vostès i a nosaltres ens
agradaria que fos, però que encara no és del tot.

Avui, Sra. Pagans, vostè no ha tingut els vots de Convergència i Unió, no els
podia tenir. Convergència i Unió ha votat la seva candidata corn també era d'esperar,
però que no tingui els vots no vol dir que si vostè vol no pugui tenir tota la nostra
col•laboració.

Intervé el Sr. del Pozo, pel Grup municipal del PSC:

Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, autoritats, ciutadanes i ciutadans:
En nom del Grup Municipal Socialista em plau molt i m'honoro d'adreçar-me

a aquest Ajuntament Ple en una ocasió com la que estem vivint, certament rellevant.
L'ocasió ve definida per dues novetats en la composició i estructura d'aquest

consistori: d'una banda, s'acaba d'incorporar com a nou regidor el Sr. Guerrero, al
qual des d'aquest moment donem una molt sincera, cordial i càlida benvinguda, amb la
certesa que tenim en ell un coneixedor de primer ordre tant de la ciutat com de la
mateixa administració municipal; la seva doble expe riència com a ciutadà participatiu,
però també com a eficaç se rvidor públic en l'àrea de Medi Ambient durant molt anys,
el fa -a més del seu estimable tarannà personal- especialment apreciat entre nosaltres i
estic segur que entre els altres membres del consistori i l'administració i molta gent de
Girona. Li desitgem una bona tasca de representació i de gestió en allò que li pertoqui,
en la seguretat que trobarà en els seus companys i companyes de grup tota la
cooperació i el suport que ell vulgui tenir.

D'altra banda, i molt singularment, aquest és el primer dia que Girona, la ciutat
viva i amb ambició de futur que enfonsa les seves arrels de pedra i la seva densa
memòria humana en els segles, té una dona com a primera ciutadana o com a
ciutadana en cap, com a alcaldessa. El fet no hauria de ser especialment rellevant -i
esperem que en un futur no llunyà deixarà de ser-ho- però encara ho és. La història
fins ara ha estat escrita i ensenyada per homes que escrivien i ensenyaven sobre altres
homes que semblava -però només ho semblava- que la protagonitzaven en exclusiva.
De fet, només compten com a veritable excepció que confirmen la regla general alguns
casos com el de la comtessa Ermessenda, tan llunyà en el temps com en el context
sociopolític, el rang, les funcions i l'àmbit ter ri torial dels seus poders. Avui, i això és
el que compta, una ciutadana de Girona entre un ampli cens d'iguals en drets, la Sra.
Anna Pagans, precisament formada en l'estudi i l'ensenyament de la història, té el
singular mèrit i la distinció històricament ressenyable de trencar una inèrcia secular de
poder municipal masculí municipal i de fer visible que el principi d'igualtat fa un pas
real, a més de simbòlic, a casa nostra. El nostre orgull com a companys seus és haver
donat el nostre vot perquè Girona tingui finalment una alcaldessa, la primera entre les
capitals de circumscripció catalanes; i ens enorgulleix tant o més el fet de poder
reconèixer en ella la companya permanent d'esforços i projecte per assolir que totes
les dones de Girona i d'arreu gaudeixin de la plenitud dels drets i les llibertats. I no
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només, és clar, perquè la igualtat, l'estrella polar de l'esquerra en expressió de Bobbio,
avanci en materia de genere, sinó perquè avanci en tots els fronts. Igualment com una
mare i un pare equilibrats i responsables no poden estimar només un d'entre tots els
fills que tinguin, una persona d'esquerres no pot estimar només una de les igualtats
que el sentit de la justicia empara per a tots els humans. Les millors lluitadores i els
millors lluitadors per la igualtat entre homes i dones són aquells que han sabut unir
aquesta lluita a totes les altres per una societat més justa. Convé recordar això en un
moment en qué les diverses forces de signe conse rvador, ara dites sovint centristes o
liberals -incloses les seves varietats territorials- adopten el llenguatge i fan gestos de
signe suposadament feminista, mentre practiquen polítiques antiigualitàries en tots els
altres terrenys. No té gaire sentit promoure amb una má la presència de les dones en
les institucions i practicar amb l'altra, naturalment la dreta, politiques que afebleixin
els serveis públics, dels quals són principals usuàries, o no atenguin com a prioritat la
cohesió social, de la manca de la qual poden ser les primeres víctimes. No és aquesta
la posició individual, pel que coneixem de fa molts anys de treball polític arnb ella, de
la Sra. Pagans ni la col . lectiva del partit i del Grup Socialista.

La seva i la nostra posició és la que quedaré clarament expressada en el seu
projecte per a la ciutat de Girona, que compartim íntegrament i en relació amb el qual
ens comprometem solemnement davant del consistori i de tots els ciutadans i
ciutadanes a cooperar-hi perquè el pugui dur a terme. Aquest és un grup municipal
activament compromès des dels inicis dels ajuntaments democràtics arnb el progrés 1
la transformació de Girona liderada per l'anterior alcalde. Davant de la nava etapa que
estem iniciant, considerem modestament però fermament que podem presentar-nos
davant dels ciutadans amb un bagatge acumulat de responsabilitat en la gestió i de
capacitat d'identificació amb tata la ciutat i amb cadascuna de les seves parts, que
considerem que hem de posar -i ho fens de molt bon grat al servei de l'alcaldessa
Pagans i, a través d'ella, de la ciutat mateixa. Tant ella com tots nosaltres hem viscut,
amb les diferents i lògiques varietats de tarannà, disponibilitat de temps i modalitats de
treball de cada regidor o regidora, una construcció de projecte que sabem que continua
oberta; i no pas per insuficiència de bona feina, sinó justament per la convicció de
voler-la pennanentment millorable. l no cal dir que conceptualment només té condició
de millorable allò que ja es fa bé, perqué allò que es fa malament, com a molt, seria
només corregible. Al treball estricte de les regidories s'hi suma de sempre la nostra
presència en els més diversos àmbits de la vida cultural i associativa de la ciutat, en els
nombrosos consells de participació, en les taules territorials i els centres cívics, en les
relacions regulars de les regidories de barri amb les juntes de veïns i en els consells
escolars dels centres públics. Un esforç de proximitat que el nostre grup ha tingut i
tindrà com un segell de qualitat democràtica que sempre s`autoexigirà. Els anys de
l'alcaldia de Joaquim Nadal no només ens han ensenyat a estimar la Girona plural i
diversa i a gestionar-ne les aspiracions amb afany transformador i proximitat a la gent,
sinó que ens han encomanat un impuls que es projecta cap als anys de l'alcaldia
d'Anna Pagans. Ja fa temps que tots sabíem que hi hauria el relleu; i, com els
corredors de relleus, abans d'agafar el testimoni d'aquell qui generosament ha fet ja
les voltes que li eren exigibles, corríem al seu costat i a] ritme fort que ens marcava i
ara prenem -a l'alcaldia i a totes les regidories- el relleu amb energia renovada i amb la
musculatura política enfortida per l'exercici acumulat amb saludable regularitat. Tota
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la capacitat que es derivi d'aquesta acumulació és des d'avui a la plena disposició de la
nova alcaldessa. Amb ple sentit de la responsabilitat i amb tot l'entusiasme que el
repte mereix.

Un repte que ens neix d'un joc democràtic inequívocament legal i políticament
legítim, malgrat que algunes posicions expressades busquin ombres allà on no n'hi ha.
No cal buscar antecedents, de tots colors polítics, perqué els recordarà el més
desmemoriat. Però sobretot no cal projectar ombres d'il•legitimitat sobre un procés que
té fonament en la llei que tots acceptem des del moment que ens presentem sota ella a

4 les eleccions i per ella prenem possessió del càrrec. La legitimitat del procés de canvi
en l'alcaldia és del mateix rang, força i dignitat democràtica que la legitimitat de la
paraula de cada portaveu o del vot de cada regidor aquí presents. Idéntica sense
reserves. Però, si és que cal buscar un suplement del que podriem dir-ne legitimitat
política -ociós en sentit estricte, però ho podem plantejar igualment- només cal
recordar que el segon partit d'aquest consistori va basar una part espectacular de la
seva campanya en una apel-lació, neta i olorosa com un desodorant, al fet que ells sí
que oferien una assegurança de permanència en l'alcaldia -deien: "no t'abandonarà"-,
que només podia entendre's si l'electorat coneixia la possibilitat real d'un relleu. Trist
argument de cara al futur, doncs, el d'aquells que han de recórrer a una artimanya
insubstanciosa que mira al passat, mentre nosaltres, afermats legalment i políticament
en un passat i un present sense ombres, podem presentar amb força un projecte renovat
de futur a la ciutat.

Cohesió social, participació ciutadana, creixement sostenible, ciutat de cultura,
ciutat educadora, bons serveis públics: vet aquí alguns dels components essencials del
nostre projecte. El que hem estat realitzant fins ara i el que continuarà sota la nova
direcció política i ciutadana de 1' alcaldessa Pagans. El projecte és el mateix, però
canvia la direcció. Com en les millors situacions de la vida, es combinen elements de
permanència i de canvi. Li demanem que no dubti a marcar amb estil propi el projecte
-que comparteix amb el grup, amb el partit, amb els simpatitzants, amb els molts
votants- que li imprimeixi tot allò que de bo té com a persona i com a dona
independent i experimentada en política i en gestió municipal; ens tindrà tots els
regidors i regidores del grup socialista al costat; però, encara més important, percebrà
que al seu i nostre voltant molts gironins i gironines hi sabran reconèixer -en un
ambient de diàleg- un projecte col•lectiu amb garanties d'avenç equilibrat, d'obe rtura
mental i de cohesió ciutadana per a les seves legitimes aspiracions de futur. Anticipar
mentalment el futur és un dret, gairebé una obligació, perqué com a tal futur mai no és
pròpiament entre nosaltres; l'hem de construir amb imaginació, ambició i il-lusió, que
són eines auxiliars, però imprescindibles, de la previsió racional. Però escoltem sobre
això paraules d'un pes històric i cívic gíroní veritablement importants, escrites l'any
1929 per Carles Rahola sota l'epígraf "La Girona Futura" en el segon volum de La
ciutat de Girona, paraules dignes del nostre respecte i estímul per a la nostra
fecunditat política:

La ciutat s'haurà estès fins a la vora de la muntanya de Palau Sacosta i a ambdós
costats de la carretera de Santa Eugènia. Hi haurà, a més de la Devesa, clos altres
Parcs espléndids. (...) Aquesta ciutat, malgrat els seus progressos i la seva puixança,
110 blasmarà pas de la Girona antiga, i prostrarà anib orgull el noble fons secular de

N 03294



la Catedral, Sant Feliu, Montjuic... Però ens plau sobretot de pensar en aquells
futurs gironins, idealistes i constructius alhora, enamorats de la pau honesta i de la
llibertat santa, fortament nrrelats a Ilur terra, perd amb !'esguardi l'esperit ben
oberts a tots els horitzons.
Somniar aquesta ciutat, és bella cosa; preparar-la amb el nostre treball, és un deure
al qual no ens poden: substreure. Per complir-lo amb eficàcia no irem pas de rompre
amb el que fon. Molt podem aprendre encara riels nostres avantpassats. Nosaltres
hem vingut a la nostra terra per a servir de ¡ligan: entre ells i els que seran. No sosa
pas un començament: son; una continuació en el "devenir" dels pobles.
Així, en la tasca constructiva a fer, que ira de transcendir a les troves generacions,
cal que tinguem present el savi corise!l, no per massa citat inoportú en aquests
moments, del mestre Milà i Fontanals: "Remembra el passat, ordena el present,
proveeix a l'esdevenidor."(Rahola, C., Rahala, La Ciutat de Girana, II, p. 124-126)

Nosaltres som part, i ens honorem de sentir-nos-en, d'una de les moltes
generacions que donen continuïtat a aquell "devenir" del poble de Girona; idealistes i
constructius alhora, continuem transformant aquella ciutat que ell i altres varen saber
preveure amb imaginació i ambició. Continuarem amb el nostre treball diari, próxim a
la gent, aquella ordenació del present. I projectarem la provisió de l'esdevenidor, que
constantment recomença, des de l'ambició d'exercir tres virtuts de futur: la força vital
que neix també de les dificultats, la permament obertura racional de perspectives,
l'esperança que ens motiva a seguir el camí.

Us proposo d'escoltar sobre elles les paraules de l'estimat poeta Miquel Martí i
Pol. Són tres llampecs de lucidesa, en la forma brevíssima dels "haikai" japonesos del
seu Abcedari-Una Joia solidària, acabat d'editar (Barcelona, 2001):

Diu sobre la força vital:
Accepta els xàfecs
com un esclat de força
que vivifica.

Sobre l'obertura de perspectives:
Farem bandera
dels vuit vents que proposen
múltiples rutes.

1 sobre l'esperança:
Per l'esperança
ens al reducte càlid
de la tendresa.

Solidaris en esperança amb tants gironins i gironines del passat i del present,
convoquem tothom a compartir amb la nova alcaldessa, Sra. Anna Pagans, la
construcció d'un futur per a la nostra ciutat ple de força vital, obert de perspectives,
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tendrament esperançat.
Alcaldessa: enhorabona i molta sort! Ens tens, com a molta altra gent, a punt

per la feina al teu costal. Moltes gràcies!

Finalment, intervé l'Alcaldessa Sra. Anna Pagans i Gruartmoner:

Senyores regidores, senyors regidors, autoritats, familiars, amics, amigues,
ciutadans i ciutadanes de Girona:

Des de l'any 1991 he tingut el privilegi i l'honor de ser regidora d'aquest
Ajuntament i d'haver participat en l'elaboració de tres programes que formen part d'un
projecte de ciutat que es va iniciar l'any 1979, per al qual cada quatre anys els ciutadans
i ciutadanes ens han donat una majoria amplia que ens ha permès governar.

Durant tots aquests anys he treballat amb il . lusió i he compartit amb els meus
companys i companyes de l'equip de govern i amb l'exalcalde, la responsabilitat de fer
possible un projecte col•lectiu de ciutat, pensat i orientat per avançar cap a una Girona
cada vegada més activa, més dinàmica, més cohesionada socialment i amb més qualitat
de vida, on la prosperitat individual sigui compatible amb la solidaritat entre els
ciutadans.

Quan el President de la Mesa, el senyor Joan Paredes, m'ha cedit la Presidència
d'aquest consistori com a alcaldessa, he sentit una gran emoció que només s'explica, en
primer lloc, per la gran estimació que tinc i sempre he tingut a la meva ciutat on he
nascut, he crescut i he desenvolupat la meva activitat professional com a professora de
Geografia i Història a diferents instituts de Secundària. I en segon lloc, per la gran
responsabilitat que representa acabar aquest mandat i culminar un programa que vàrem
oferir ala ciutadania, per d'aquí a un any i mig, poder-ne fer un balanç positiu
acompanyat de noves propostes de futur.

Alhora m'agrada poder dir, perquè n'estic ben convençuda, que aquests
sentiments els comparteixo amb els companys i companyes del grup socialista, amb el
mateix PSC i amb Joaquim Nadal que, plegats, m'han encoratjat a ser la primera
alcaldessa de la ciutat de Girona.

La nostra política per a aquest any i mig tindrà clarament un principi de
continuïtat i de progrés, no pas de continuïsme. Una política amb una decidida aposta
per complir els compromisos adquirits i explicitats en el nostre programa electoral, un
programa en el que us proposàvem de treballar per portar la ciutat de Girona Més enllà
del 2000. Un programa que aporta solucions i propostes, defineix objectius i estratègies
per a la ciutat d'avui i del futur. Un programa, una política, que des d'una perspectiva
de ciutat oberta i generosa vol fer de Girona una peça clau, imprescindible en aquest
nou mil.lenni.

No em sembla que sigui ara el moment de citar tots els nostres compromisos
adquirits amb la ciutadania; ara, si que em sembla necessari i imprescindible manifestar
alguns dels principis en els quals es basa la nostra manera de fer i entendre la política de
ciutat.

1. Una ciutat de diàleg i pel diàleg
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Vull manifestar, abans de passar a les accions vinculades al programa, la nostra
predisposició al diàleg com a principi ja existent en aquest Consistori.

Primer, diàleg amb els grups munícipals des de la Junta de Portaveus, les comissions
informatives, les comissions de treball i els consells municipals. Però, sobretot diàleg en
aquest Ple, a on el debat politic ha de serv ir, al meu entendre, per enfortir la democràcia,
com a principi bàsic i fonamental i també, per construir plegats el projecte de la nostra
ciutat.

Segon, aquest projecte – el de la ciutat del segle XXI - necessita la col • laboració i la
implicació de totes les administracions, de totes les institucions i entitats 1 del conjunt de
la societat civil. Aquest diàleg el fem i el continuarem potenciant sempre des del
municipalisme; només així s'intensificarà el nivell de col•laboració i l'Ajuntament
impulsaré i coordinarà totes aquelles accions i projectes que, pel seu gran abast,
corresponen a d' altres àmbits competencials.

I en aquest sentit vull concretar:

a) Mantindrem una posició clara, dialogant i negociadora amb ¡'administració de
l'Estat, amb el Govern de la Generalitat, amb la Diputació. Una actitud
collaboradora -els projectes realitzats i els que estan en procés de realització avalen
sobradament aquesta voluntat política- per defensar els interessos de la ciutat i,
sobretot, per garantir els reptes de futur.

b) Reforçarem un diàleg constrictiu, no partidista, amb lleialtat institucional, per
encaminar un pacte econòmic, social i polític. Un pacte territorial, amb l'arca
urbana de Girona, amb l'àrea metropolitana de Girona, i si cal amb la demarcació de
les comarques de Girona per coordinar les infrastructures, per reforçar les
especificicats complementàries, per establir estratègies que ens permetin a tots
assolir objectius comuns. Impulsarem de manera possibilista instruments legals de
gestió supramunicipals que facin possible un creixement sostenible, una ordenació
territorial coherent, uns serveis adients, una societat cohesionada. Un ens que -sense
mermar l'autonomia local- ens permeti satisfer i enriquir la qualitat de vida dels
nostres habitants. Promourem instruments de cooperació per atendre amb eficàcia
les necessitats de la ciutadania, d'un territori, cada vegada més interdependent.

c) El ferm convenciment que Girona és una "Gran" ciutat mitjana de Catalunya, amb
una clara vocació europeista i que som ciutadans del món, ens ha portat a promoure
i participar en diverses xarxes de ciutats. Així, la nostra vocació de diàleg, passa per
seguir cooperant, col . laborant, concertant, buscar complementarietats en tots els
àmbits possibles: econòmic, social, cultural, medi ambiental, per enfortir les
relacions dels nostres pobles i ciutats.

d) Finalment, i he volgut deixar aquest punt com a darrer d'aquest apartat, per entendre
que aquest és per sobre de tots la raó fonamental del nostre treball: el diàleg amb la
societat civil. L'Ajuntament s'ha dotat de diferents instruments de participació com
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a òrgans de base per afavorir i garantir el debat, el diàleg, amb la ciutadania. És
voluntat nostra assegurar la relació de la institució ainb aquells que li donen sentit:
les persones, individualment i col-lectivament. Hem consolidat diversos canals de
participació amb caràcter estable: hem nomenat el càrrec de Defensora del Ciutadà,
hem creat i reforçat els consells municipals, les relacions amb les associacions de
veïns a partir dels regidors i regidores de barri, les taules territorials. I de manera
oberta i constant, hem mantingut el diàleg amb les entitats ciutadanes (esportives,
culturals, ecologistes, de caràcter social, amb les ONGs) amb les associacions de
comerciants, amb les organitzacions empresarials i sindicals, amb els collegis
professionals, etc. Aquesta seguirà essent la nostra línia. Culminarem la implantació
dels consells: el Consell municipal de Benestar Social i el Consell de les Arts;
reforçarem la relació amb les associacions de veïns, amb els barris, a pa rtir de
l'efectiva incorporació d'un nou regidor ( Pepe Guerrero) que tindrà com a tasca
prioritàrria enfortir aquesta relació; acostarem la informació als ciutadans, als barris,
facilitant la tramitació de diversos assumptes administratius des dels centres cívics.
Facilitarem l'alfabetització en les noves tecnologies a la població. Realitzarem
accions especials d'intervenció participativa consultiva, de l'estil dels Nuclis
d'Intervenció Participativa o consells de ciutadans, perquè, després d'un procés
ampli i formal de debats entre ells i amb experts, formulin el corresponent dictamen
sobre la qüestió plantejada. Però, per sobre de tot vull expressar que l'Ajuntament,
la casa de la ciutat, és oberta, com ho ha estat sempre, a tots els ciutadans i
ciutadanes sense exclusió.

2. Una política de culminació de programa

Ho he dit al principi del meu discurs, no faré ara, perquè no em sembla pas el
moment de fer-ho, un balanç de l'obra o dels projectes realitzats i que són objecte de
compromis amb la ciutadania en aquest mandat que va iniciar-se l'any 1999 i que
conclourà l'any 2003. Certament, però, podem dir que ara –amb molta feina feta i
engegada o suficientment avançada ens trobem en un moment molt iFlusionar de
culminació de programa.

E] nou Pla General 

El nou Pla General no només ha posat les bases, sinó que a niés és una gran
eina, per afrontar amb ambició la construcció de la ciutat futura. Ha dotat la ciutat d'un
gran nombre d'espais per garantir, de manera equilibrada sobre el territori, un nombre
creixent de dotacions amb serveis i equipaments públics, per fer-ne l'expressió d'una
ciutat amb vocació de cohesió social, de cohesió territorial. Possibilita la implantació de
serveis privats, que reforcen el sistema existent de serveis públics i privats, per atendre a
les noves demandes d'una ciutat que aspira a seguir essent moderna i competitiva. El
Pla reforça, com una peça clau per avui i per a l'esdevenidor de la ciutat, la Universitat
de Girona. La disponibilitat dc terrenys que com vostès saben ja han estat posats a
disposició de la Universitat, per a la implantació del Parc Cientí (ïc i Tecnològic. Un
espai per a la recerca, la innovació, les naves tecnologies, l'experimentació i les
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indústries punta. El Pla aposta per una política de sòl urbanitzable de creixement
moderat, per la regeneració i recuperació, a micro escala, de la ciutat construïda, per
una política de sóls que obre un "diàleg" harmoniós entre la espai construït i els seu
entorn natural: boscos, rius, camps. Posa en valor el paisatge, la natura, corn a
potentíssim patrimoni per a la regeneració, per afavorir la sostenibilitat ecològica, la
qualitat de vida. Projecta les grans infrastructures de connexió amb l'àrea urbana "són
els carrers que surten –diu el Pla- i no les carreteres que entren", i alhora, aporta
mesures per a millorar i facilitar la mobilitat interna de la ciutat. I el Pla -i vull ara
recordar-ho perquè ho hem dit i ho hem escrit- assenta les bases, apunta les línies, per a
endegar la planificació de l'àrea urbana de Girona. I també vull deixar-ho clar, el Pla no
planteja una ciutat tentacle que necessita l'entorn per créixer, el pla planteja -i aquesta
vol ésser la nostre política de diàleg amb les poblacions veïnes- la necessitat de
racionalitzar l'ús dels nostres territoris, d'un bé que pot esdevenir escàs, si no el
gestionem correctament. Una planificació que garanteixi el creixement econòmic, el
creixement de la població, perà per sobre de tot la qualitat de vida de tots els nostres
ciutadans. Estic convençuda que amb aquest diàleg, al qual abans m'he coinpromès, tots
hi guanyarem.

Una ciutat ben comunicada

Estem a punt de tancar l'acord amb el Ministeri de Fomenti amb la Generalitat
de Catalunya sobre el traçat del Tren d'Alta Velocitat. Aquesta serà una obra
transcendent per a la ciutat i haurem de vetllar per a una bona execució.

Proposo realitzar una acció especial d'intervenció participativa consultiva -un
Consell de Ciutadans- per definir l'espai urbà que actualment ocupa el viaducte. En una
obra tan singular per- a la nostra ciutat, crec que pot ésser interessant experimentar una
nova fórmula de participació ciutadana.

D'aquí a pocs dies s'acabaran les obres dels accessos a l'Autopista per Girona-
Sud, una obra important per a la ciutat. 1 les obres de prolongació del carrer Emili
Grahit-La Creueta estan funcionant bé.

D'altra banda, falten pocs mesos perquè s'iniciïn les obres d'urbanització del
carrer Font de l'Abat, des del Pont de la Barca fins a l'Hospital Josep Trueta. Això vol
dir anar completant els accessos al Nord de la ciutat. I també, començarem molt aviat,
les obres de la frontissa del Güell, des del Pont del Dimoni fins a la Plaça de Salt a Mas
Xirgo, que permetran tancar l'anella viària d'aquest sector.

Aquestes grans obres són fruit d'una bona col•laboració i diàleg entre
l'Ajuntament i les administracions de l'Estat, la Generalitat i Europa. Continuarem per
aquest camí.

Una ciutat ben equipada

Seguirem completant els grans centres culturals de la ciutat.
Atentament seguiren i dirigirem les obres de l'Auditori-Palau de Congressos.

Aquest és un gran centre cultural que la ciutat necessita i es mereix. No hi ha cap dubte
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que Girona avui ja ha entrat amb força en el creixent mercat del turisme de congressos i
convencions. A més, aquest Auditori permetrà dotar-nos d'uns espais per a satisfer les
necessitats de l'activitat musical de la ciutat: programació, conservatori i escola de
música, etc.

La reforma del Teatre Municipal, que ara comença, ens permetrà preparar la
urbanització de l'entorn per aconseguir un bon espai públic obert, amb una plaça i jardí,
que comuniqui aquest equipament amb l'antic Cinema Modem, del qual ja parlaré.

Aviat obrirem el Centre Mas Abella com a centre per entitats que treballen en
l'àmbit de la cultura popular i tradicional. I la Piscina de Santa Eugènia–Can Gibert
com a exemples d'accions programàtiques que s'estan acabant.

Prepararem els programes i redactarem els projectes del que han de ser dos grans
equipaments de ciutat i, al mateix temps, de barri: l'antic Cinema Modern, al bell mig
del Barri Vell, que multiplicarà la capacitat cultural del Teatre Municipal i del Centre
Cultural la Mercè.

La rehabilitació de l'antic edifici de la fàbrica Marfil de Santa Eugènia farà
possible un altre gran centre cultural de ciutat. Un centre cultural, potent, que permetrà
]'ampliació de l'activitat de l'actual centre ebrie i convertir-se en un centre de
referència per a tota la ciutat.

Acabarem la pista coberta del Pont Major. Iniciarem la rehabilitació de l'edifici
de les Destil . leries Regás per traslladar-hi l'actual centre cívic i instal . lar-hi una nova
biblioteca que completarà la xarxa de biblioteques municipals de la ciutat. Construirem
l'equipament cívic i social de la Torrassa í el de Montjuïc.

1 dotarem a la ciutat de dues noves escales bressol, que d'una banda millorin el
servei educatiu en els primers anys de vida, en què cada vegada és més clar que es
fonamenten les capacitats d'aprenentatge per a tota la vida, i, d'altra banda, facilitin
l'accés de la dona al mercat de treball.

Aquestes actuacions són exemples clars de la voluntat de l'equip de govern, i
d'aquesta alcaldessa, de millorar els serveis i els recursos culturals i educatius com a
mitjà de promoció de la qualitat de vida de tots els ciutadans í ciutadanes sempre, en
sentit igualitari i amb vocació de potenciar la cohesió social.

Una ciutat per una nova mobilitat

Vull parlar ara, d'un tema que ens preocupa a tots, ciutadans i polítics: la
mobilitat, el trànsit a la ciutat. L'alt ús del vehicle privat porta a percebre el problema
del trànsit com un dels principals problemes a la ciutat. Les causes són diverses, però,
que com vostès comprendran, no examinaré pas ara. Atès el paper de capitalitat que té
Girona, molts ciutadans han de desplaçar-se diàriament de poblacions i ciutats de l'àrea
metropolitana o fins i tot del conjunt de la demarcació de Girona a la ciutat i viceversa.
Certament nosaltres hem de garantir una millora de la mobilitat, especialment per als
vianants, hem de potenciar els mitjans de transport col . lectiu, facilitar aparcaments a
dins de la ciutat i a la perifèria, que hem fet i seguirem fent; però, sobretot per abordar
amb èxit els problemes de mobilitat, del trànsit, hem d'actuar sobre l'origen del
problema. Crec, sincerament, que l'opció realista, la més efectiva i necessària, és la de
promoure un transport públic (d'autobusos i tren) que garanteixi una bona accessibilitat
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des de l'àrea metropolitana i des del conjunt de la demarcació de Girona. Això no ho
podem fer sols. Aquesta és una qüestió que hem d'afrontar plegats, els pobles i ciutats
de l'àrea urbana, de l'àrea metropolitana. I, indiscutiblement, cal sobretot la
col•laboració efectiva del govern de la Generalitat de Catalunya. Motivarem al conjunt
de pobles i ciutats de Girona per treballar-hi plegats, per promoure un "Pacte per a la
mobilitat sostenible" i instarem a la Generalitat de Catalunya a crear una autoritat única
del transport per garantir, de manera concertada amb tots els transports públics i privats
que operen en el nostre territori, una mobilitat que ens faciliti assolir els nivells de
qualitat que tots desitgem per a la nostra ciutat.

Una ciutat per viure i conviure

Totes les actuacions que acabo d'esmentar i que són un compromís que vàrem
adquirir amb la ciutadania, només tenen sentit sí a part de creure en la dimensió
material de la ciutat creiem en la dimensió espiritual, aquella que afecta directament a
les persones: la seva manera de viure, el seu treball, la diversitat, l'educació, la
cultura, el lleure.

Aquests darrers anys la ciutat ha evolucionat favorablement pel que fa a les
dinàmiques culturals. L'àmbit de la cultura urbana s'ha eixamplat, ha incorporat noves
propostes, noves tendències, nous públics.

Participem de la convicció de que els continguts de la cultura no admeten límits.
Ni límits estètics, ni límits de discurs. Beuen de la realitat més propera i incorporen els
valors més universals. Neixen en l'àmbit més proper, local i íntim i necessiten projectar-
se cap enfora per créixer. Per aquestes raons, donarem continuïtat a Temporada Alta, al
Festival de Músiques Religioses del Món i als altres festivals que avui existeixen a la
ciutat i a totes les programacions que consoliden la pràctica de la pròpia cultura,
fomenten el diàleg amb d' altres cultures i la socialitzen permanentment.

Reforçarem i obrirem línies d'acció cultural innovadores en el camp de la
creació, la difusió, l'accés al coneixement, el turisme cultural i obrirem portes a
conceptes nous, lligats al món de ¡'audiovisual, de la comunicació i de l'oci.

Crec profundament que val la pena fer de ]'educació i la cultura una base del
progrés de la ciutat í assumir el sentit de fer de Girona una ciutat educadora i trobar
valors formatius no només en recursos clarament culturals sinó també en altres aspectes
que conformen la vida des de la planificació de la ciutat, l'urbanisme, el medi ambient,
la sostenibilitat, els transports, la vialitat, la sanitat ..., i no només als nens sinó a tota la
població.

També continuarem potenciant projectes corn el de "Qualitat i Igualtat" i
"Educació i Convivència" per tal de millorar i donar suport als centres educatius, perquè
estem convençuts que l'escola és un dels motors principals de formació i convivència
ciutadana.

El progrés econòmic ha estat i és evident a la nostra ciutat i només té sentit si des
dels serveis públics i des d'una opció de progrés com és la nostra, aconseguim millorar
la qualitat de vida del conjunt de la població. Per tant continuarem fent propostes per tal
de millorar les actuals polítiques de serveis socials per reforçar l'atenció a famílies amb
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necessitats, a la gent gran, als infants i a tots els col-lectius que per diverses raons tenen
dificultats i poden quedar exclosos.

Vull fer referència, encara que sigui d'una manera breu, a tots aquells col-lectius
de persones que vénen d'altres països més pobres per millorar la seva qualitat de vida.
Hi tenen tot el dret.

La immigració és per a nosaltres un objectiu important i mereix un tractament en
positiu des del punt de vista laboral ï. d'interculturalitat.

Faig una apel-lació al consens entre institucions, forces socials i politiques,
societat civil i associacions d'immigrants perqué, entre tots, en fem un tractament
homologat dins la política de serveis socials i no segreguen) la qüestió. Hem de ser
capaços de donar-li transversalitat en l'objectiu general de la cohesió social.

1 per atiar acabant, senyores regidores, senyors regidors, els vull dir que em
sento orgullosa i al mateix temps emocionada de començar aquesta nova etapa. Liderar
aquest projecte col•lectiu em fa sentir una gran responsabilitat, que m'estimula a l'acció,
al diàleg i a la cooperació amb tothom qui vulgui participar del treball pels interessos
col-lectius.

L'autoestima i la identificació amb la ciutat dels gironins i gironines ha crescut i
tots plegats ens hem sentit i ens sentim més directament implicats en els afers de la
col•lectivitat.

Aquest orgull de ser gironï l'hem construït col . lectivament, dia a dia, barri a
barri. Això ha sigut aixi perquè tots plegats hi hem cregut i ho hem volgut. Des de la
Girona central a la Girona de la perifèria, dels barris, s'ha anat produint una creixent
soldadura urbana i social. Ara, iots som de Girona.

Aquest grau d'autoestirrma però, no ens ha de fer caure en el cofoisme sinó que ha
de ser un estímul per intensificar la responsabilitat de continuar reforçant serveis públics
de qualitat i engrescar i donar facilitats a l'activitat privada perqué, a més de ser
competitiva, que ho ha de ser, estigui integrada en els objectius comunitaris.

La meva voluntat com a alcaldessa és la de ser capaç de tractar totes les
qüestions, fins i tot les més difícils, amb esperit obert, dialogant i positiu. És a dir,
pensant més en allà que uneix les parts en conflicte que en allò que les separa, pensar
més en allò que les parts podem aportar que en allà que ens en podem emportar.

Vull ser i serè l'alcaldessa de tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes, no
només dels que voten una o altra opció política o els que no ho fan, no només dels que
necessiten més els serveis municipals, no només dels que tenen un o altre nivell de
renda o d'instrucció.

Avui aquí, en aquest Pie i de manera solemne, manifesto el compromís i la
voluntat d'exercir d'alcaldessa de proximitat a les persones, als barris, a les associacions
culturals, esportives, etc. i a les institucions.

Abans de cloure aquesta sessió plenària no puc deixar de dir que avui jo no
seria aquí ni diria el que he dit si no cregués en aquest projecte col-lectiu tan
engrescador - Però tampoc hi seria si una persona que és en Quint Nadal no m'hagués
esperonat, engrescat i motivat.

Ell tn'ha transmès la seva gran sensibilitat respecte a les persones, tant a nivell
.1	 individual com col . lectiu. Amb paraules del mateix exalcalde: les ciutats no són res si
o

	

	 no és amb els seus habitants. Homes i dones que viuen a la ciutat, que hi conviuen, que
la fan.
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En Quim Nadal ha confiat en mi i això a nivell personal és una satisfacció i li
vull agrair. Desitjo de tot cor continuar treballant amb il fusió i coratge i optimisme per
a una ciutat que partint de les seves arrels històriques, les seves pedres, els seus
monuments, és capaç d'encarar un futur com a ciutat mode rna, catalana i amb clara
vocació europea. Moltes gràcies.

Complert l'objecte de la convocatòria, la Sra. Alcaldessa dói la sessió per
acabada. Són dos quarts de dues del migdia.

L'ALCALDESSA,

La present acta, transcrita en paper segellat per l'Ajuntament, números 03289 a
03298, ha estat aprovada en sessió plenària celebrada el dia onze de febrer de dos mil
dos.


