Discurs d’investidura de l’alcaldessa Eva Martínez en el ple de Constitució
del nou Ajuntament i de la seva proclamació com alcaldessa de Vallirana,
celebrat el passat 13 de juny de 2015
Avui sento una gran emoció en ser nomenada per segon cop alcaldessa del municipi de
Vallirana, el municipi que m’ha vist créixer i que ara veu créixer la meva filla. Una gran emoció
que combina gratitud i responsabilitat.
Gratitud. Vull començar aquestes paraules donant gràcies a totes les persones que han confiat
en el projecte socialista a Vallirana.
En primer lloc, gràcies a les 2.954 persones que diumenge 25 de maig van donar el seu vot al
partit socialista, que va aconseguir una fita històrica: la majoria absoluta.
En segon lloc, vull agrair el suport dels meus companys regidors del PSC: un equip preparat,
honest, amb coneixement del territori, dels barris i de les entitats del municipi. Estic segura que
és el millor equip per portar a terme tots els projectes que tenim per endavant. Però els regidors
del PSC són la cara més visible d’una agrupació plena de grans persones, que han treballat de
valent, primer per escoltar la ciutadania i redactar un programa electoral fet amb les aportacions
de tots els barris, i després per explicar-lo fent porta a porta, amb carpes informatives, a través
de les noves tecnologies o en els actes més multitudinaris... A tot aquest gran equip de
persones, de militants i simpatitzants, moltes gràcies per la vostra feina desinteressada. Moltes
gràcies per fer el pas d’implicar-vos per transformar la societat des dels valors de l’esquerra
socialista i catalanista, en un moment en què la política està tan desprestigiada. En un moment
en què formar part d’un partit tradicional, un partit com el socialista, amb més de 100 anys
d’història, sembla del passat. Moltes gràcies per implicar-vos i per aconseguir fer arribar a la
ciutadania el nostre missatge de canvi social, honestedat i treball per al bé comú.
En tercer lloc, vull agrair el suport de la meva família, en els bons moments, però sobretot en els
mals moments. El meu marit i la meva filla, els meus pares i germans, els meus sogres, la meva
tia Isabel, la meva àvia Soledat (i des d’aquí una forta abraçada al Fructuoso). Ser alcaldessa té
moments molts durs, de decisions difícils, de solitud, de resistència a la frustració i de
perseverança, i moments més dolços de representació, d’emoció...
Per tant, gratitud, però també responsabilitat. La responsabilitat concreta i directa davant de tots
els ciutadans –els que ens van votar i els que no–, que esperen de la seva alcaldessa més fets
que paraules, més solucions que conflictes, més esperança que mala astrugància.
Avui diem adéu a la legislatura del 2011-2015, marcada per la crisi econòmica i el patiment de
moltes famílies, però que a Vallirana va significar un canvi de manera de fer: una nova manera
de fer política municipal amb transparència i participació. L’inici de la legislatura va arribar marcat
pel moviment del 15-M i hem volgut estar sempre oberts a la incorporació de noves veus i donar
suport a nous projectes. Durant aquests 4 anys vam iniciar una manera de fer cooperant. La
sortida de la crisi no és individual, sinó col·lectiva, i implica que tots haguem de cooperar. A
Vallirana hem aconseguit que la cooperació de tots –entitats, empreses, comerç, ciutadania–
sigui la manera habitual de fer.
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No vull oblidar la gran tasca dels partits que han format l’acord de govern del canvi, ERC, ICV i
PSC, que amb estabilitat i fets han demostrat que l’esquerra podia governar a Vallirana i, alhora,
treure l’Ajuntament de la ruïna econòmica i del gran deute que tenia al 2011. En aquest sentit vull
agrair especialment la feina feta pels regidors que no repetiran, però que han transformat el
nostre municipi: la Ruth Moreno (defensora de l’ensenyament públic de qualitat, les llars d’infants
municipals, l’increment d’ajudes socials, la taula contra els desnonaments, la taula de cooperació
o les beques de llibres de text), en Jordi Milà (responsable que Vallirana ara sigui pionera en la
creació de cooperatives i impulsor de les fires que omplen la rambla de la Sobirania de comerç,
entitats i gent) i l’Antoni Garcia (referent en la conservació del nostre entorn natural i del pla de
xoc contra incendis). També diem adéu a molts regidors que, des de l’oposició, amb la paraula i
el respecte, han defensat apassionadament els seus posicionaments i que, tot i les nostres
diferències ideològiques, en moltes ocasions hem coincidit i molts acords han estat per
unanimitat.
M’agradaria en aquest punt obrir parèntesis per reconèixer la feina feta per tots els regidors i
regidores que han format part d’aquest Ple. Des del govern o des l’oposició, des dels diferents
partits, tots han posat veu als valliranencs i valliranenques i mereixen el nostre respecte i
reconeixement. Demano un aplaudiment per a ells.
Avui s’inicia una nova legislatura. Una nova legislatura plena de reptes, que l’any 2015 tindrà
dues noves cites electorals: una al setembre i una al novembre. Com a equip de govern, com a
alcaldessa, el nostre repte és i serà Vallirana. Governarem per a tots i pensant en el benestar de
tots. Esperem saber administrar la majoria absoluta i treballarem per arribar a pactes unànimes
en els grans temes de present i de futur: l’acabament de la variant, la creació d’ocupació, l’impuls
del comerç i l’economia, la millora dels barris, l’educació pública de qualitat i els serveis socials.
No volem que cap família ni cap nen quedi enrere; volem que tots parteixin d’uns mínims que
garanteixin un present digne.
Vull donar la benvinguda als nous regidors que s’incorporen en aquest Ple. Ser regidor és un
honor, però també una responsabilitat. Vull reconèixer el valor de decidir-se a participar de forma
activa en la nostra Democràcia, en un moment en què ser polític està tan mal vist. Ser capaç de
liderar un partit polític o un moviment social és una aposta esperançada de voler compartir
solidàriament l’existència; és una mostra de generositat i de vocació, de servei. Tots coincidim a
no tolerar cap mena de corrupció o conducta poc ètica.
Des del PSC hem iniciat converses amb tots els partits polítics i continuarem parlant per tal de
poder arribar a acords que siguin al més amplis possibles. Com a alcaldessa, desitjo que aquest
Ple es converteixi en una veritable àgora on debatre i argumentar solucions per als problemes
dels veïns o de l’administració local. Vull donar gràcies al suport implícit en la votació d’abstenció
d’ERC.
Per tant, benvinguda a tots els nous regidors a l’àgora i la meva més sincera esperança que
l’acord, el diàleg i la cooperació marquin la relació entre els diferents grups municipals.
Us preguntareu quines seran les principals polítiques que impulsarem aquests 4 anys. Jo amb
això sóc molt tradicional: programa, programa, programa. Des del PSC hem elaborat un
programa de 100 propostes i un programa específic per a cada barri del municipi, que
convertirem en un Pla d’Actuació Municipal que es podrà consultar i que s’avaluarà
periòdicament per saber quin és el grau d’acompliment.
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Aquestes mesures es poden agrupar en 7 raons o línies d’actuació:
1. La primera és el sanejament de l’Ajuntament: hem passat de 16 milions a 7 milions
d’euros de deute, amb les entitats de crèdit; hem demostrat que gestionem molt bé i que
sabem administrar els diners públics. Aquesta bona gestió permetrà abaixar els impostos
un 5% i suposarà la gratuïtat de les franges de protecció contra incendis. També és
necessària la cooperació i el bon fer dels treballadors municipals. Perquè hem sigut una
administració austera, continuarem amb la rebaixa del 35% del salari dels polítics
municipals i reivindiquem que ja el 2011 vam ser un dels primers municipis a fer una
rebaixa substancial del sou dels polítics.
2. La segona línia d’actuació són els serveis als Barris. Les propostes: dedicarem un 20%
de la recaptació de l’IBI a inversions als barris. Millorarem els serveis del Vallibus,
pacificarem el trànsit amb participació dels veïns, farem voreres, asfaltats... Tindrem una
brigada d’actuació ràpida i hi haurà parcs en tots els barris. Aquest és el nostre
compromís amb els barris, un compromís que hem fet arribar a tots els veïns a través
d’un programa específic per a cada barri, amb propostes concretes.
3. La tercera raó és l’educació pública de qualitat. L’educació pública ha de ser la millor
per als nostres fills. L’educació és el pilar de la igualtat d’oportunitats; és el pilar d’una
societat justa i de progrés. El pla contra el fracàs escolar serà la mesura estrella en
l’àmbit d’ensenyament, vinculada amb moltes accions per fomentar el talent i ajudar les
famílies.
4. La creació de llocs de treball i el suport a empreses i comerç és un altre dels pilars
bàsics del nostre programa. Volem donar l’oportunitat als joves d’obtenir la seva primera
feina i seguir potenciant els emprenedors, les cooperatives i les empreses que generin
llocs de treball per als desocupats de Vallirana. El referent per a la feina i l’ocupació serà
la Casa Mestres, l’antic Casal de Joves.
5. La cinquena raó és la millora en Serveis Socials. En quest punt volem donar suport
encara més a les famílies i a la gent gran, amb més ajudes, teleassistència gratuïta i
serveis d’assistència a domicili per a majors de 80 anys. Us convido a llegir totes les
nostres propostes en aquest àmbit: són engrescadores.
6. La sisena raó és la participació i la transparència. La nostra manera de treballar i retre
comptes és amb participació i amb transparència. Aquest va ser un dels nostres
compromisos fa 4 anys i l’hem acomplert. Hem elaborat un pla de participació i hem
multiplicat les maneres de participar en els assumptes del municipi. Continuarem
treballant per a la cohesió de tots els barris i el centre, amb activitats que dinamitzin el
comerç i apleguin les famílies, comptant amb les entitats i amb la participació de tots.
Ara som un municipi líder amb la comunicació i la transparència municipal. Vam dir que
obriríem l’Ajuntament i ho hem fet. I no m’agradaria que això canviés. Per tant, ja aprofito
l’avinentesa i, des d’aquí, us animo a participar.
7. La setena, els grans projectes que afrontarem la propera legislatura: la Biblioteca i el
pavelló poliesportiu cobert. Sense oblidar garantir l’acabament de la variant.
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En resum, treballarem incansablement per la igualtat d’oportunitats, perquè cap família es quedi
enrere i perquè aquest sigui un municipi creador d’ocupació en un entorn natural incomparable.
Aquesta és la Vallirana que somiem, aquesta és la Vallirana per la qual treballarem amb rigor,
professionalitat i perseverança per aconseguir fer més amb menys. I no volem fer-ho sols: un
animo a participar d’aquest canvi!
Com a socialistes, els nostres valors són els de la socialdemocràcia; el nostre tarannà és l’acord,
la cooperació i la fraternitat. No ens deixarem portar per dogmes de fe irreals que separen els
pobles i les persones. No supeditarem el benestar dels valliranencs a l’apassionament de qui no
té res a perdre-hi i que busca la disputa contínua i la inestabilitat.
Jo vull que els valliranencs siguin ciutadans del món i que, des d’aquest bocí de terra de
muntanya mediterrània, contribuïm a fer un món més just, més solidari, més sostenible i sense
diferències de classes ni de països.
Gràcies. Seguim el canvi.
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