Bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos i participar de la presa de
possessió dels vostres nous representants a l'Ajuntament, així com del
nomenament de l'Alcalde per a aquesta nova legislatura.
Vull primer donar l'enhorabona a tot el poble per la participació en
aquestes eleccions, així com el grau de civisme demostrat en general
tant pels partits polítics com per la població en tot el desenvolupament
del que ha sigut la campanya i el procés electoral.
Felicitar també als grups polítics pels resultats obtinguts en estes
eleccions.
Donar les gracies a les companyes i companys per confiar en mi per
encapçalar este projecte.
Com cada quatre anys, els partits polítics ens hem presentat davant els
nostres veïns per a fer-los una sèrie de propostes, resumides en els
nostres programes electorals, en les que els transmetem els nostres
conceptes, les nostres aspiracions i els nostres projectes del que per a
nosaltres ha de ser el nostre poble. Transmetem els nostres models
de poble. I són les veïnes i els veïns, els que amb el seu vot lliure
accepten o rebutgen els nostres plantejaments.
Evidentment si preguntàrem un a u per cada una de les nostres
propostes, no hi hauria una acceptació unànime, sempre haurien
matisos, però podem partir de la base de que hi ha una acceptació al
conjunt del que ens presenta cada opció política quan la triem.
Per a alguns partits, els que no ens presentem per primera vegada,
també és un moment de revàlida, d'acceptació o no de les polítiques
que hem defensat o dut a terme en la legislatura anterior, i fins i tot de
les formes que hem emprat per a portar-les a terme.
En les eleccions que venim de celebrar, el poble de Vinalesa ha tornat a
dir d'una forma clara que vol continuar tenint un govern de progrés. Els
votants han tornat a preferir el nostre model de poble i el nostre model
de gestió davant dels que presenten altres formacions, i que venim
desenvolupant els socialistes de Vinalesa des de 1999. I nosaltres
interpretem que també ens estan dient que hi ha matisos, coses que es
poden i es deuen millorar.
Per a nosaltres governar és consensuar i compartir.

Però governar des del respecte a qui pensa i opina diferent com a
premissa principal, respecte que també reclamem per a nosaltres.
Per això el model de progrés que nosaltres representem el volem
consensuar i compartir amb els qui des del respecte i la independència
ideològica estan disposats a compartir-lo per a millorar Vinalesa, i estem
segurs que els nostres votants i la gran majoria de gent de progrés del
poble ens diran que hem triat el millor camí.
Altres formacions han presentat altres propostes, des d'un poble diferent
a innumerables ombres de sospita i de dubte sobre la gestió municipal.
Posicionaments que ni compartim ni compartirem.
Com tampoc han compartit la majoria dels ciutadans i han dit que no
els han agradat aquests models, però volem pensar bé i pot ser també
tindran els seus matisos. I tots, des del respecte, podrem debatre'ls en
les sessions plenàries.
Nosaltres, a pesar del context de crisi en què ens trobem immersos,
proposem seguir apostant per polítiques sostenibles que tinguen com a
prioritat a les persones, continuarem assumint les competències ara
denominades “impròpies” és a dir que en teoria no ens tocaria fer, fins
que l'administració competent les assumisca. Parlem d'Educació,
Transport, Seguretat Ciutadana, Serveis Socials, Formació o
Ocupació… i tantes altres que donada la deixadesa de les
administracions competents, i de no haver sigut pels municipis
compromesos com ha sigut el nostre, hagueren produït danys
irreparables en la societat.
Continuarem apostant per millorar el model de poble culte, viu i de
progrés que alguns, per simple desconeixement del que està passant en
el seu entorn o per altres interessos, neguen la seua existència.
No volem un poble “dormitori”, volem un poble actiu, on les persones,
les associacions, clubs, entitats i les empreses puguen desenvolupar les
seues activitats sabent que compten amb l'ajuda del seu ajuntament
sempre que treballen en benefici de la col·lectivitat, això sí, sense
etiquetar a ningú.
Participarem activament en tots els fòrums o entitats supramunicipals en
defensa dels interessos del nostre poble i estarem presents en totes les
plataformes que ens permeten treballar per millorar la qualitat de vida
dels nostres veïns

Continuarem reivindicant a l'administració de l'Estat central i a
l'Administració autonòmica, com hem vingut fent fins ara, un sistema de
finançament just per als ajuntaments que allibere els ciutadans de
pagaments, copagaments i repagaments, i sobretot en el nostre cas, un
tractament igualitari com qualsevol poble del nostre entorn en temes tan
importants com la sanitat, educació, infraestructures viàries o el
transport públic.
Per primera vegada, i després de 20 anys, s'obri a nivell autonòmic un
nou panorama polític i esperem un nou govern de progrés. Sabem de la
situació de fallida tècnica a què han abocat els fins ara dirigents al
nostre país, però estem esperançats que les prioritats canvien i s'aposte
clarament per cobrir les necessitats de les persones, però sobretot que
es done prioritat a tornar a la gent la dignitat que li ha sigut arrabassada
per un sistema ultraliberal depredador i injust.
Per anar acabant, vull donar la benvinguda als nous membres de la
corporació municipal i als que continuen de l'anterior i desitjar-los que
entre totes i tots encertem en la identificació de les necessitats i la
resolució dels problemes que se'ns vagen plantejant durant aquesta
legislatura per a continuar fent de Vinalesa un poble on viure i conviure
millor.
Finalment vull donar les gràcies als membres de l'anterior corporació
que no repeteixen en el seu càrrec pel treball que han realitzat, i en
especial als meus companys de grup polític amb els què tantes i tantes
hores de treball he compartit: Noelia, Ángeles i Carles. Per la meua part
ha sigut un gran honor haver pogut compartir amb vosaltres tots aquests
anys, hem passat moments bons i menys bons, però junts hem après
molt de la condició humana i el que és treballar pels altres. Ens queda
l'amistat, “que és molt” i el saber que ens tindrem per al que ens faça
falta, com també vos tindrà gran part del poble, perquè el que sap
treballar per als altres, i vosaltres ho heu sabut fer, sempre està
disponible.

MOLTES GRÀCIES

