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La campanya en imatges
Intervenció

Virginia Dominguez 

Bon dia sra. presidenta de la 
Mesa, regidors i regidores, representants d’entitats i insti-
tucions de la ciutat, Senyores i senyors,

Avui prenc el testimoni.

Tinc l’honor de representar l’Entesa per Sabadell, com ho 
van fer Dolors Calvet l’any 1999 i Isidre Soler el 2003 i el 2007.

Les meves primeres paraules són d’agraïment per a totes 
les persones que ens han fet confiança, per a tots els sa-
badellencs i sabadellenques que han decidit que siguem 
els seus representants en aquest consistori.

Iniciem avui una nova etapa en un moment complex per a 
la ciutat.

Són molts els ciutadans i ciutadanes que passen situaci-
ons de gran dificultat i l’Ajuntament ha de tenir respostes, 
ha de tenir un projecte de futur que permeti recuperar el 
dinamisme econòmic i cultural de Sabadell, garantint la 
bona convivència i la cohesió social.

Ara és el moment d’estar a l’alçada de les circumstàncies, 
de generar noves oportunitats, de prendre decisions.

No ens podem permetre continuar perdent passada, no 
podem plegar-nos de braços mentre Sabadell va camí de 
convertir-se en una ciutat dormitori més.

Durant dotze anys, els diferents governs del PSC, amb recol-
zaments -explícits o implícits- dels grups municipals repre-
sentats en aquesta sala, han fet una mala gestió de la ciutat 
i dels recursos públics, que no compartim en absolut. 

Han fet polítiques d’aparador que no han portat valor afegit 
a la ciutat, mentre abandonaven projectes d’innovació, que 
ara ens permetrien encarar la crisi en millors condicions.

Han instaurat un estil de govern prepotent, que ha crimi-
nalitzat la discrepància i ha intentat domesticar el teixit 
associatiu.

La memòria i l’escepticisme ens alerten de què les bones 
intencions que de ben segur escoltarem durant aquest 
matí, una vegada més, no tenen credibilitat.

Els 22 de maig el PSC va ser qui va obtenir més vots, però 
nosaltres no ens conformem. 

No renunciem a presentar el nostre propi projecte.

Un projecte que representa una nova cultura política, la 
cultura de la proposta, del rigor; la cultura de l’ètica perso-
nal i el respecte per l’adversari; la cultura del diàleg, de la 
deliberació, de la paraula. De saber escoltar i incorporar 
diferents sensibilitats.

Un projecte d’esquerres i de progrés, que posa en el cen-
tre d’atenció el municipi, la proximitat, per construir col-

lectivament una ciutat inclusiva, socialment cohesionada i 
ambientalment sostenible.

Un projecte que es basa en el compromís.

El compromís de defensar els drets civils, els drets socials i 
els serveis públics: l’habitatge digne, la sanitat pública uni-
versal i gratuïta, l’ensenyament públic i l’escola catalana. 

El compromís de treballar per definir en quines activitats 
podem ser més competitius i generar llocs de treball, op-
tant per la potenciació de les iniciatives locals i per nous 
sectors estratègics, com ara el de les energies renovables 
i l’estalvi energètic. 

El compromís de respectar l’equilibri territorial i de preser-
var els valors ambientals, culturals i socials de la Plana del 
Vallès, d’invertir en transport públic i enterrar definitiva-
ment projectes negatius per al rodal.

El compromís d’impulsar la cultura i la preservació del pa-
trimoni com un bé comú, d’afavorir el teixit associatiu i de 
defensar la nostra llengua i la nostra identitat.

El compromís de garantir la gestió directa dels serveis mu-
nicipals, l’austeritat pressupostària, la transparència i la 
participació real en la definició de les polítiques de ciutat, 
en l’elaboració dels pressupostos i en el disseny de la fes-
ta major i altres festes populars.

Aquests són alguns dels principals compromisos que assu-
meixo des d’ara mateix i pels quals els demano el seu suport, 
per portar endavant un projecte de progrés per a Sabadell.

Tinc el convenciment de què la política institucional no pot 
ser només una eina de gestió.

Ha de ser un instrument de transformació per construir 
una societat més justa i solidària, més cohesionada, més 
democràtica.

Fugint dels personalismes i de les intrigues, i des del més 
estricte respecte per la pluralitat. 

Avui tenim l’oportunitat de decidir quin és el govern que 
volem per a Sabadell.

Quin model d’Ajuntament pot encarar millor els complicats 
reptes que tenim com a ciutat.

De quina manera podem donar compliment al que espera 
de nosaltres la gent al carrer.

I, sigui quin sigui el resultat, des del grup municipal de l’En-
tesa per Sabadell continuarem fent el que sempre hem fet: 
donar suport i col·laborar en aquelles propostes i decisi-
ons que puguem compartir i combatre tot allò que consi-
derem que va en contra dels interessos de Sabadell.

Moltes gràcies
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Bona tarda a tothom

En primer lloc voldria que aquesta darrera intervenció no 
s’interpretés com un comiat, com un adéu, sinó com un 
punt i seguit. Com un final d’etapa d’aquesta estranya dè-
ria que alguns tenim que és el compromís de treballar per 
la teva ciutat.

Una etapa, la de regidor, que des del punt de vista personal 
ha estat molt enriquidora, molt intensa, fins i tot, captiva-
dora. Vuit anys que han deixat una important i satisfactòria 
petjada en la meva vida personal i política.

I és per aquest motiu que en primer lloc haig d’agrair a qui 
m’ha permès viure aquesta experiència: els sabadellencs i 
sabadellenques que van confiar en el projecte de l’Entesa 
i en les persones que l’encapçalàvem, per fer de Sabadell 
una ciutat millor i millor governada. Confio que no els hagi 
decebut.

Voldria també agrair la col·laboració dels treballadors i 
treballadores d’aquesta casa que, per regla general, han 
facilitat la tasca per exercir la responsabilitat encomana-
da. També voldria agrair als mitjans de comunicació que 
han escoltat les nostres propostes.

Com bé saben, no deixo de ser regidor per cansament, ni 
perquè la ciutadania que confia en l’Entesa hagi deixat 
de fer-ho, ni únicament pel codi ètic de l’Entesa que limi-
ta els mandats, sinó per convicció. Pel convenciment de 
la necessitat de renovació dels càrrecs electes. Per higiene 
política. Perquè no ens podem instal·lar anys i anys en les 
mateixes responsabilitats, sinó que hem de deixar pas a 
noves persones, a noves idees i a noves formes. Els convi-
do sincerament a posar en pràctica la limitació dels man-
dats i possiblement col·laborarien a que la ciutadania con-
fies una mica més en la classe política.

He viscut aquesta etapa molt intensament, amb un intens 
treball que he procurat, millor dit, hem procurat, que com 
a grup municipal, tan en el primer mandat amb la Nieves 
García com en aquest segon amb la Virginia Domínguez 
anés acompanyat sempre del rigor i de la professionalitat 
necessària.

I he fet tot el que he fet i he dit tot el que he dit, amb encerts 
i amb errades, agradés o no agradés, amb l’absolut con-
venciment de que era el millor per la ciutat i que responia a 
allò que esperaven les persones que confien amb l’Entesa. 
Persones que, al cap i a la fi, són a les que ens devem.

En aquests vuit anys he viscut moments de tot. Moments 
de satisfacció perquè s’han materialitzat algunes de les 
nostres propostes: des de l’anul·lació del projecte del Zoo 
a Colobrers, fins l’aprovació d’operar amb la banca ètica, 
passant per l’elaboració d’una nova ordenança de sorolls, 
la retirada de la medalla de la ciutat a Franco, la propos-
ta a favor de la transparència municipal o la protecció 
de determinats elements del patrimoni, per posar alguns 
exemples, deixant palès que des de l’oposició també es 
fa ciutat.

Per contra he viscut moments de profunda decepció. No 
tant perquè no s’aprovés allò que defensàvem, sinó per ha-
ver viscut en la pròpia carn actituds i fets que des del poder, 
des del govern, considero mai no s’haurien de donar.

Una cosa és la discrepància, el bregar per les idees, el 
contrast de les propostes, i aquí sempre em trobaran, i l’al-
tra és la prepotència, el menyspreu pels sectors crítics, la 
criminalització de la discrepància o el sectarisme.

Fets com els del Bemba; els episodis posteriors a la deten-
ció d’un jove per posar adhesius, o la fanàtica negativa a 
posar el nom del doctor Josep Mª Plans al CAP del Nord, 
han estat tan sols algunes de les situacions viscudes en 
aquest Consistori que més m’han decebut.

En aquests anys he après també moltes coses. Entre altres 
que un bon govern no és aquell que imposa les seves tesis, 
sinó aquell que sap escoltar, que és sensible a la diversitat 
i que sap gestionar la discrepància per treure’n el màxim 
partit en benefici de tothom.

Acabo doncs aquesta etapa amb un sentiment agredolç, 
però satisfet d’haver aportat el meu granet de sorra en la 
millora de la ciutat i en la millora dels drets i de les condi-
cions de vida de la seva gent.

Satisfet també per deixar el grup municipal a mans de per-
sones molt capacitades com la Virgínia Domínguez i el Juli 
Moltó, convençut que defensaran amb fermesa el millor 
per Sabadell i als quals els hi desitjo molta sort.

I als regidors i regidores que tampoc no continuen els hi de-
sitjo molta sort en les seves noves dedicacions i tots vostès, 
regidors i regidores, antics i nous, que formaran el nou Con-
sistori també els hi desitjo molta sort i que els únics interes-
sos pels quals treballin siguin la justícia i la raó.

Moltes gràcies


