DISCURS D'INVESTIDURA (Ajuntament de Vila-seca)
Pronunciat per: Josep Forasté, cap de llista de Decidim Vila-seca Acord Municipal a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.

Bon dia a tothom.
Començaré la meva intervenció, com no pot ser d’altra manera, donant les gràcies:
- En primer lloc, a totes les persones que han cregut en la nostra proposta i ens van
fer confiança el passat 24 de maig: els puc assegurar que, per part nostra, hi
posarem el màxim esforç i compromís.
- En segon lloc, a totes les companyes i companys que participen activament per
tirar endavant aquesta proposta política: amb dos regidors o vint-i-un, som equip i
estic segur que farem una feina excel·lent durant tota la legislatura que avui
comença.
- I finalment, i això ja és més personal, a la meva família i especialment a la Mònica,
la meva companya: sense el seu esforç i compromís, fent moltes estones de mare i
pare alhora, jo no podria ser avui aquí.
Dit això, després de més de vint anys d’acció de govern sota la mateixa visió política a
Vila-seca, el poble ha canviat molt; s’han fet moltes coses, i moltes d’aquestes coses
s’han fet bé, però també, pel simple fet de prioritzar sempre els mateixos àmbits, fruit
de la mateixa manera d’entendre la política local i el mateix concepte de poble, s’han
generat mancances, que, amb els anys, han esdevingut rellevants. D'aquesta manera,
s'ha fet necessari un canvi que han de protagonitzar persones noves, amb una mirada
nova, que aportin solucions i estratègies noves al desenvolupament municipal.
Tot i això, el passat 24 de maig, els vila-secans i vila-secanes van expressar la seva
voluntat a les urnes i, en base a aquesta voluntat, des de Decidim Vila-seca, després de
valorar en equip quin havia de ser el nostre posicionament respecte a l'elecció de
l’alcalde, vam decidir abstenir-nos-en, bàsicament perquè els veïns i veïnes de Vila-seca
van decidir majoritàriament continuar confiant en l’actual equip de govern i, com a
demòcrates convençuts que som, creiem que aquesta és la opció que ha de prevaldre.
Per altra banda, aquesta abstenció també vol mostrar quin serà el tarannà del nostre
grup durant la legislatura que avui comença: nosaltres som aquí per fer d’oposició,
perquè així ho han volgut els nostres convilatans, i la nostra serà una oposició
constructiva:
- Entesa com una oposició que empeny i col·labora en aquelles propostes que
creiem que siguin positives pel poble

- Que matisa i esmena amb alternatives reals i aplicables totes aquelles iniciatives
que veiem incomplertes o esmenables
- I que es mostra implacable i contundent davant de totes aquelles propostes que no
impliquin solucions reals a les necessitats reals de la gent del poble.
Qui esperi de nosaltres col·laboracionisme, s’equivoca.
Qui esperi de nosaltres un no per sistema, s’equivoca.
Qui esperi de nosaltres una actitud resignada o complaent, s’equivoca.
Qui esperi de nosaltres una brega permanent, s’equivoca.
Nosaltres representem un programa, uns valors i uns principis als qual 765 vila-secans i
vila-secanes van donar suport, i actuarem en conseqüència. Fa molts anys que
treballem per al nostre poble des de les associacions i el teixit social, i aquesta és
l'actitud que volem traslladar ara al consistori, treballant dur per construir una Vilaseca millor per a tots els seus habitants.
I aquest tracte amable però valent i ple de determini que oferim a la resta de grups del
consistori, és el que esperem trobar en totes aquelles iniciatives que farem arribar a la
casa de la vila durant la legislatura, i que podem resumir en tres grans àmbits:

1. Incentivar la participació ciutadana, pilar fonamental de la regeneració democràtica:
- Cal un Reglament de Participació Ciutadana municipal, on s’estableixi a través de
quins canals i en quines condicions els ciutadans poden participar en la vida política
municipal, sense deprendre de la bona disposició del regidor delegat de torn, per
molt bona que aquesta sigui. Donar veu a les persones és l’únic camí per conèixer
les seves necessitats i buscar conjuntament la millor resposta.
- Cal també una actitud proactiva per part de l’equip de govern, per a què el plenari
municipal sigui l’espai de debat i presa de decisions de referència al nostre municipi,
Segur que, amb l’esforç i el compromís de tots, podem crear un espai de participació
i debat més plural sense que això impliqui una pèrdua d’eficiència o eficàcia en la
gestió municipal.

2. Prioritzar l’acció social, entenent per acció social tots aquells àmbits que afecten
directament al desenvolupament de les persones, des de l’educació a la sanitat, des del
suport als més febles a l'acompanyament emocional, des del foment del
desenvolupament cultural personal i col·lectiu, a l'acompanyament en la gestió dels
petits entrebancs del dia a dia. Aquesta i cap altra ha de ser la nostra principal
preocupació com a regidors i, si al final de la legislatura ens queden actuacions
pendents en aquests àmbits, per molt nets que estiguin els carrers, per molt bonic que
sigui el poble, per molts equipaments que tinguem, haurem fracassat en la nostra
tasca.

3. I, finalment, creiem que el nostre país necessita un canvi: necessitem construir un
país als servei de les persones, un país més social on la dignitat de la seva gent i no els
interessos econòmics sigui la prioritat. I aquest canvi només pot arribar amb una
revolució que ens permeti disposar de les eines necessàries per fer-lo, i aquesta
revolució, aquesta oportunitat de canvi, es diu procés, es diu dret a decidir, es diu, en
definitiva, independència de Catalunya. Des de molts municipis de Catalunya ja s’està
treballant per recolzar i construir aquest canvi, i Vila-seca ni pot ni ha de ser una
excepció. Per això, els regidors de Decidim Vila-seca ens posem al servei del Parlament
de Catalunya resultant de les eleccions plebiscitàries del proper 27 de setembre,
treballant a nivell local per assolir els objectius de país que entre tots ens fixem. Per
aquest motiu, i tal com ens vam comprometre en campanya electoral amb l’Assemblea,
entrarem, al primer ple on ens sigui possible, una moció amb la petició d’adhesió de
Vila-seca a l’Associació de Municipis per la Independència.
Encarem aquests quatre anys amb molta il·lusió, amb el màxim compromís i amb el
convenciment de poder fer una gran tasca en benefici del nostre poble.

Moltes gràcies!

Vila-seca
13.06.2015

