
ASSEMBLEA DEL 28 DE GENER 

Agraïment 

Moltes gràcies per la vostra confiança. Espero ser-ne digne i que més 

endavant no us tingueu que penedir del vot que ara m’heu atorgat. Us 

prometo que m’esforçaré fins al límit de les meves capacitats per estar a 

la vostra alçada.  

Estem davant d’unes eleccions difícils. Els socialistes ens hem cremat molt 

en el Govern de la Generalitat i en el de l’Estat. A causa del dificil  tripartit i 

de les mesures tant doloroses que cal prendre per afrontar aquesta crisi 

tan dura. I molta gent tem que la rotunda victòria de Convergència a les 

passades eleccions serà com un tsunami que arrossegarà també cap a casa 

seva les municipals.  

Les del Masnou, no. 

Amb el bagatge dels darrers vuit anys de govern, molt ben valorats per 

una àmplia majoria de la ciutadania, i amb el programa i la candidatura 

que estic segura sabrem oferir pel Masnou, podem guanyar aquestes 

eleccions. No serà fàcil, però les guanyarem. 

Això sí, treballant dur, jo la primera, però comptant també amb el suport i 

la col·laboració de cada un de nosaltres.  

Ja que avui heu comès la temeritat d’elegir-me com la vostra cap de llista, 

us asseguro que d’ara endavant us demanaré, us exigiré amb cariñu, la 

vostra participació activa en un projecte que només triomfarà si el 

compartim plenament.  

Vull que aporteu idees i propostes al programa electoral. 

Vull que participeu en els nostres actes i que hi arrossegueu com més gent 

millor. 

Vull que em convideu a conèixer i escoltar i a què em coneguin grups 

d’amics i amigues, veïns i veïnes o companys o companyes de feina o 

esbarjo que no són votants nostres. 



Vull que propagueu el vostre suport al nostre programa i a la nostra 

candidatura. 

Cal que tots nosaltres hi posem hores de treball, amb il·lusió, amb energia. 

Cal que el nostre missatge arribi a cada recó del Masnou. Cal encomanar 

el nostre entusiasme a la ciutadania. Cal explicar la feina feta que ens 

avala i ens dona credibilitat. Si som capaços de fer-ho, la nostra victòria 

serà imparable. Nosaltres sí que serem un tsunami. 

Hem de tenir la intel·ligència i la generositat d’obrir-nos a sectors de la 

nostra ciutat més enllà dels nostres votants tradicionals. Convidant-los a 

participar en la confecció del programa, en els nostres actes electorals i 

també  per a formar part de la nostra candidatura. Si aspirem a governar 

el Masnou hem de trascendir el nostre partit, hem d’enamorar a persones 

alienes al nostre PSC. Nomès aixi podem aconseguir una majoria 

suficientment amplia per governar amb eficacia i si pot ser sols… 

Sé quan difícil resulta governar en minoria i amb altres partits, superar 

aquestes dificultats amb èxit ha estat una de les grans aportacions de 

l’Eduard.  

Certament, tenim al davant un repte prou difícil. Però no m’espanta. 

Sempre que pugui comptar amb totes i tots vosaltres. Fent equip, fent 

pinya. 

El que sí que m’espantaria és saber que podem fer coses per millorar la 

nostra ciutat, per ajudar aquells que més ho necessiten, i quedar-nos a 

casa. Això sí que m’espantaria. Com m’espantaria la perspectiva de què 

tornessin a governar l’ajuntament els mateixos que s’hi varen passar vint-

i-quatre anys sense fer res. 

Però estic tranquil·la. Això no passarà. L’Eduard va aconseguir trencar 

l’hegemonia de CiU al Masnou, ens ha aplanat el cami, ara tocar seguir el 

camí amb fermesa, amb il·lusió i treballant tots a una,. 

Avui em sento feliç i contenta pel coratge i el afecte que em transmeteu, 

tots plegats afrontarem aquest repte i així tornarem a guanyar la 

confiança de la nostra ciutadania.  

Moltes gràcies. 


