
 
DISCURS DE MARC GIRIBET I GAVARA, CAP DE LLISTA FEM SANT ANDREU, EN LA CONSTITUCIÓ DEL 
PLE 

Moltes gràcies President, bon dia regidores, regidors, bon dia santandreuencs, santandreuenques, 

saludar també a les treballadores de Logista Pharma que han estat 44 dies de vaga defensant els seus 
drets laborals. Avui és un dia especial, avui es constitueix el plenari del nostre poble i, de fet, aquest 

és l’espai on creiem que la majoria de polítiques han de tenir el seu debat i acord, aquest és l’espai 
on Fem Sant Andreu treballarà intensament per que els nostres conciutadans cada dia puguin 

millorar les seves condicions i aspiracions de vida, perquè cada dia puguin fer un pas més endavant 
per assolir allò que tots desitgem que és ser feliços i viure amb tranquil·litat.  

Nosaltres mantenim la il·lusió i el compromís intactes per treballar i transformar la nostra societat i 

ciutat, per ajudar a canviar una realitat que encara es difícil amb més de 1.358 aturats al nostre  
municipi i amb uns nivells de pobresa familiar que visualitzen la vulnerabilitat i motiven l'exclusió 

social. Totes les persones vulnerables i en situació de pobresa necessiten una resposta i aquesta ha 
de ser conjunta, forta i sense fissures, entre tots els que avui estem aquí. Cap grup polític ha 

aconseguit prou majoria per actuar al marge de la resta, i això comporta posar-se d’acord entre els 
diferents grups per governar la nostra ciutat. A Fem Sant Andreu com a única alternativa de canvi i 

com a segona força més important en aquest plenari, assumim la responsabilitat de fer-ho, i per 
lleialtat als nostres veïns i veïnes farem propostes i ajudarem al govern a lluitar contra totes les 
desigualtats que es visquin als nostres carrers, places i barris. I per tant nosaltres apel·lem a això, al 

treball col·lectiu i participatiu de totes les forces per millorar i condicionar les polítiques, i 
especialment l’acció de govern. Defensem la justícia social que serà el resultat d’una societat 

cohesionada, que abandoni els estereotips culturals i defensi com un sol poble l’orgull de provinença 
i de destí, nosaltres defensem que tothom al nostre poble, vingui d’on vingui, estimi a qui estimi, 

parli la llengua que parli se senti com un santandreuenc més, com una santandreuenca més. La nostra 
força com a poble és la seva gent, nosaltres volem governar des de les places i els carrers, no des de 

la 5a planta d’aquest ajuntament. 

I governar és escoltar i combatre els problemes de la gent, anticipar-se perquè tinguin el menys 
impacte possible. Governar no és fer obres majestuoses perquè el poble recordi el mandat d’algú en 

concret, sinó perquè aquestes accions puguin tenir un significat d’utilitat i millora per a tots i totes. 
Governar és tenir en compte la veu dels afins i dels contraris, és escoltar, empatitzar, dialogar i 

sobretot arribar acords.  A partir d’avui ja no som rivals electorals, sinó representants públics, i com 
a tals, hem d’actuar amb ètica i responsabilitat.  

Des Fem Sant Andreu, insisteixo, defensem que la política és l’acord, no confrontació. Per exemple, 

necessitem un poble on l’eix de la cultura sigui un eix imprescindible perquè és el que ens dona valors, 
és el que ens dona criteri i massa crítica. Per tant, fixem-nos en això, fixem-nos en aquells elements 

que com a governants ens fan forts. I una bona manera és reconèixer que en tots els nostres projectes 
de ciutat hi ha propostes valides que de ben segur són útils. 

Volem transformar, volem evidenciar que les polítiques en aquest ajuntament seran emancipadores, 

fidel reflex pràctic de les teories de l’esquerra transformadora que representem. Volem impulsar 



 
l’equitat i combatre la falsa universalitat que alimenta la desigualtat, per això persistirem en allò que 

la companya Cesca Muñoz sempre posava damunt de la taula, la tarificació social. 

Per avançar en tot això hem de ser un Ajuntament fort, unit i renovat. I la nostra major debilitat i 
desunió es tenir un alcalde que fa 24 anys que ho és, per tant, això ho hem de superar i aquest és 

també el nostre compromís. Per higiene democràtica, per lleialtat als nostres votants i per coherència 
amb el projecte regenerador amb el que hem aconseguit ser l’opció real de canvi. Per aquest motiu 

presentem la meva candidatura com l’alcalde del canvi. No podem recolzar la investidura d’un 
candidat de fa més de dues dècades, és involució i una oportunitat perduda per fer polítiques de 

futur i pel futur. Mantenim persistentment i sense defallir les ganes de treballar per Sant Andreu de 
la Barca, nosaltres continuem pensant que a Sant Andreu és imprescindible el canvi, i convidem a 

tothom que ho cregui a sumar-s’hi. No descansarem fins aconseguir-lo. Moltes gràcies.  


