
PRESA DE POSSESSIÓ
LEGISLATURA 2019-2023

Des de IPS-CUP volem agrair totes les persones assistents en aquests acte d’investidura per conformar el nou Ple

de Salt per la legislatura 2019-2023. Agrair també a tota la nostra assemblea per la feina que anem desenvolupant

dia a dia i a tota la gent que ens ha fet confiança i ha dipositat el seu vot per a la nostra formació.

IPS-CUP som una formació política que existeix a nivell municipal des del 1987 i amb representació al consistori

des de 1999. Durant aquests anys la nostra presència ha estat permanent i això vol dir que estem consolidats com

a formació política al territori.

No va ser fins a la passada legislatura que vàrem tenir l'opció d'entrar a formar govern. Han estat 4 anys que ens

han permès fer visible una altra manera de fer política, política neta, rigorosa amb els seus ideals, intransigent amb

certs vicis adquirits per els poders de sempre i propera al poble al qual dóna voluntat de servei.

Som una formació política transparent amb el nostre ideari, és per això que poques formacions s'avenen a formar

govern amb nosaltres, tothom sap que constantment qüestionem les diferents polítiques que es volen portar a

terme. És així com creiem que es fa la política, som els portaveus dels nostres votants i ens devem a qui ha

dipositat la seva confiança per la gestió dels seus diners, que són els diners de tots els saltencs i saltenques. No és

ni un joc ni una broma, és un càrrec de molta responsabilitat.

Hi ha qui ens ha demanat que no barregem la política municipal amb la nacional. Això per a nosaltres és impossible

i avui més que mai davant la vulneració de drets democràtics tan bèstia a la que ens estan sometent. Avui tenim

polítics al nostre país que no podran exercir els seus drets civils, polítics i democràtics amb normalitat. També des

dels pobles cal treballar per la recuperació de drets i llibertats. 

L'any 2012 David Fernández, a la seva presa de possessió al Parlament, ens deia que ens trobàvem dins una

societat on valia més l'opinió de 10 jutges que la de tot un poble. Ara 7 anys després, som allà mateix, i a moltes

formacions polítiques sembla que ja els vagi bé, mentre remin cap a la seva direcció. Parar aquesta maquinària no

és fàcil però passa per marcar diferències també a nivell local. Tenim exemples de diferents formacions polítiques

que també estan representades al nostre poble, que en campanya ens venen un discurs i després en realitat n’és

una altra.

Partits que s'anomenen ecologistes i ens volen destrossar la Costa Brava.

Partits que s'anomenen antifeixistes i normalitzen l'extrema dreta.



Partits que parlen d'igualtat social i no aturen les gran entitats financeres davant dels desnonaments constants.

Partits que parlen d'equitat educativa i no qüestionen el sistema actual.

Partits que parlen de drets fonamentals i no defensen el dret a vot i a decidir la realitat del seu país.

Tal i com anunciavem a la nostra campanya electoral, SOM i SEGUIM,

SOM els que defensem les classes populars, ho hem fet aturant els desnonaments de les famílies més vulnerables,

donant oportunitats a les famílies que han necessitat habitatges dignes a preus assequibles amb lloguers socials o

d'urgència i SEGUIREM lluitant per la justícia social.

SOM els  que  entenem que la  política  ens  ha  de  representar  a  totes i  per  això  cal  fer-la  més  participativa  i

transparent, SOM els que hem cedit un càrrec de confiança per crear la figura de la tècnica de participació, SOM

els que hem impulsat els consells de barri, som els que hem iniciat la primera consulta popular per decidir sobre el

seu territori i SEGUIREM insistint en la importància i la necessitat d’implicar les persones en la política local.

SOM els que ens creiem que la cultura popular és molt més que fer activitats per ser consumides. És de mica en

mica, que el poble es va dibuixant a ell mateix i per tant cal recolzar aquelles propostes que sorgeixin del poble com

la Federació d'Entitats amb el projecte de l'Ateneu popular de la Coma Cros. SEGUIREM recolzant aquest tipus

d'iniciatives que fan que la ciutadania arreli i estimi el seu poble.

SOM els que creiem que l'Educació és l'eina més potent que tenim per a la transformació social. L’Educació no

canviarà el món però si canviarà les persones que canviaran el món. SEGUIREM vetllant perquè totes les persones

de Salt es puguin formar en igualtat de condicions, equitat educativa i sigui realment inclusiva.

SOM els que no ens venem el poble a qualsevol preu, hipotecant el seu futur i el de les seves generacions amb

grans especulacions urbanístiques i comercials. SOM els que no volem que Salt esdevingui una ciutat dormitori que

miri d’esquenes al poble. SEGUIREM promovent un creixement en qualitat i no en quantitat. En qualitat de vida dels

nostres barris, als nostres serveis públics, als nostres equipaments i defensant el comerç de proximitat. 

SOM també els que volem un territori en equilibri amb el seu entorn urbà i natural. SEGUIREM apostant per la

millora del Parc de les Deveses i per la transició ecològica.

Independents per Salt-CUP ha decidit el vot que farem a la investidura a favor de la persona que millor creu que pot

tirar endavant el projecte polític que pensem que cal per Salt. En altres moments, fruit de la negociació d’un acord

hem pogut incloure-hi una proposta per a l’alcaldia que fos d’un altre grup diferent del nostre. En aquest cas però,

no ha estat així. La veritat és que no hi ha hagut cap mena de voluntat per part d’ERC ni tant sols d’intentar

negociar cap acord. 



Amb el projecte alternatiu d’Independents per Salt-CUP s’hi pot estar d’acord o no però som clars i transparents.

Per tant, si hi ha un govern que busca obtenir vots favorables d’aquest grup ja sap on ens podrà trobar i on NO ens

podrà trobar.

Som aquí perquè tenim un projecte per Salt, un projecte de democràcia, un projecte de cohesió, un projecte de

compromís, un projecte de poble. I seguirem treballant per avançar-hi pas a pas, com hem fet sempre. 

Perquè la única lluita que es perd és la que s’abandona. I nosaltres no abandonarem mai! 

Salt, quinze de juny de dos mil dinou.

Independents per Salt – CUP


