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Apreciadas vecinas, vecinos, regidores, regidoras, 

Dejad que empiece este discurso con agradecimientos y bienvenidas. 

Quiero dar las gracias, las más sinceras gracias, a las 1.609 personas que el 26 de 

mayo votaron deseando que hoy pudiera revalidar la alcaldía. A todos ellos y a todas 

ellas, decirles que aquí estoy, que lo hemos conseguido, que sigo siendo su alcalde, 

y que no les voy a decepcionar. 

A aquellas otras personas que no votaron al PSC, que no me votaron, quiero decirles 

que seguiré trabajando día a día, esforzándome como lo he hecho en los últimos 4 

años,  para  que  ellos  también  puedan  sentirse  orgullosos  de  su municipio,  de  su 

alcalde y de su Ayuntamiento.  

También quiero dar las gracias a al voto favorable a la investidura, y por otro lado 

imprevisto porque no estaba pactado, de la regidora de Ciudadanos Ibana Pacheco.  

También, me gustaría dirigirme a mis compañeros, a los que formaran mi equipo de 

gobierno y a aquellos que me acompañarán des de la oposición en la representación 

institucional de nuestro ayuntamiento. 

Por  eso  quiero  dar  la  bienvenida  a  las  nuevas  regidoras  y  al  regidor.  Desearos 

muchos aciertos, ya sea des del gobierno como des de la oposición, y alentaros a 

trabajar por nuestro municipio. Pocas cosas son más satisfactorias que esta tarea. 

A  los  grupos  de  la  oposición,  deciros  que  me  tranquiliza  el  hecho  de  que 

mayoritariamente compartimos la visión sobre nuestro municipio, que queremos lo 

mismo,  coincidimos  en  aquello  que  es  más  esencial.  Seguiremos  encontrando 

consensos,  estoy convencido. 

Agradecer a Tico que siga en mi equipo, creo que no podría ser de otra manera. Tu 

municipio  te  necesita:  eres  un  trabajador  incansable,  leal  a  los  compromisos 

adquiridos, y por eso tenemos mucha suerte de compartir proyecto.  

A  los  concejales  del  PSC  que  habéis  trabajado  conmigo  estos  últimos  4  años: 

Yolanda, Enrique y Ángel, daros  las gracias por seguir a mi  lado, sois  los mejores 
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concejales que puede tener este ayuntamiento y este gobierno. Estoy seguro que 

sabréis guiar a nuestras nuevas compañeras, tendrán en vosotros un gran ejemplo. 

Y a ellas, a las tres regidoras del PSC que entráis a formar parte de esta aventura: 

Mei,  Francis  y  Cristina:  Ánimos  y  a  la  faena,  esta,  estoy  seguro  será  una  de  las 

aventuras más interesantes, motivadoras e intensas que vayáis a vivir jamás. Estoy 

seguro  que  lo  haréis muy  bien  y  además  os  lo  pasareis  genial,  pero  sobretodo, 

ayudareis a muchas personas que lo necesitan y eso es muy gratificante. 

También quiero dedicar unas palabras a  las personas que  tengo más cercanas. A 

aquellas que más se sacrifican para que yo pueda ser vuestro alcalde. A aquellas a 

las que nunca podré darles las gracias lo suficiente por hacer posible que yo haga lo 

que más me gusta, que es ser alcalde de mi pueblo. Las que más me aguantan y a 

las que más quiero: Guillem y Marina.  

Vull seguir encapçalant un govern de tots i totes, i per a tots i per a totes. Porto al 

cor aquest municipi, de punta a punta, de nucli a nucli, totes  les persones que hi 

viuen  són  la  meva  prioritat.  I  en  aquest  punt  m’agradaria  llençar  un  missatge 

important: el meu govern representarà, com ho ha fet aquests últims 4 anys, a tot 

el municipi  de Mont‐roig  del  Camp. Que  ningú  tingui  cap  dubte:  el meu  govern 

representarà a tot el municipi de Mont‐roig del Camp.  

Al  govern  i  a  l’oposició els hi demano  treballar plegats per portar a  terme el Pla 

Estratègic  de Municipi  2020‐2030.  Aquest  pla,  que marca  el  full  de  ruta  per  als 

pròxims anys, ha rebut el suport de pràcticament tots els grups municipals  i s’ha 

elaborat amb la participació de moltes persones del nostre municipi. Coincidim en 

el diagnòstic i en què cal fer. Espero trobar la vostra complicitat, com vam trobar‐la 

amb la seva aprovació fa només unes setmanes. 

Un Pla Estratègic que té 4 línies de treball, que ens marcaran les accions a seguir en 

els pròxims anys per a posicionar Mont‐roig del Camp en el territori; per a fer‐ho 

eficient en la gestió i innovador; amb un urbanisme intel∙ligent, i econòmicament 

competitiu. Quatre eixos de treball que seguirem des del govern i es sumaran a la 

gestió ordinària i als grans reptes que tenim per davant, alguns d'ells tan importants 
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com  continuar  executant  l'avinguda  de  Barcelona  a  Miami  amb  noves  fases; 

l'eliminació de la via del tren i la creació d'una via verda; la revitalització del Nucli 

Antic de Mont‐roig; acabar els projectes del Pla de Barris; executar els projectes 

iniciats del centre sociocultural  i  la Plaça de Miramar de Mont‐roig, els parcs del 

Casalot i Costa Zèfir o el Club de Mar entre d’altres i com no, continuar millorant 

l'educació  i els centres educatius amb la construcció del nou institut; o continuar 

millorant les urbanitzacions. 

Hi ha moltíssim treball per davant, però crec que hem demostrat que això no ens 

espanta. Així que continuarem endavant transformant el nostre municipi i llaurant‐

li un futur, que és el que més ens motiva. Aquest és el nostre “què farem”, però 

també  tenim  un  “com  ho  farem”.  I  el  com  ho  farem  serà  continuista,  no  farem 

masses canvis.  

Encararé el meu nou mandat amb una nova distribució de competències, amb més 

regidors del PSC, i un regidor menys en el govern. Però l'estructura de treball  i  la 

forma  de  gestió  seran  conegudes.  Continuarem  impulsant  l'anomenat  Govern 

Obert, una nova manera de governar que vam iniciar a  l'anterior mandat, i en el 

qual la transparència, la innovació, la modernització, l'escolta activa, la participació 

ciutadana i la millora de la comunicació institucional com a eina bàsica per a rendir 

comptes, continuïn sent elements guia a l'hora de gestionar el municipi i els recursos 

públics. No podem anar cap endarrere en el treball aconseguit en l'anterior mandat. 

Tenim  reconeixements  en  transparència,  en  comunicació  institucional,  en  bones 

pràctiques  locals  en  participació,  en  administració  electrònica  i  transformació 

digital. Continuarem esforçant‐nos en aquest sentit,  i no només pels premis o els 

reconeixements, sinó perquè creiem de debò que aquesta és la forma de governar, 

la que demanda la ciutadania i la que enforteix la democràcia. 

A més, les polítiques socials, la igualtat d'oportunitats, la gestió d'uns serveis públics 

de millor qualitat, i la igualtat entre homes i dones, també ens guiaran en el camí. 

Faig un alt en el meu discurs  just en aquest punt per a  remarcar precisament  la 

importància de  treballar  per un municipi  on homes  i  dones  siguin  iguals  i  lliures 

sense diferències, tinguin les mateixes oportunitats, rebin el mateix tracte i puguin 



4 
 

desenvolupar sense problemes els seus projectes laborals i de vida. Serem exigents 

en això, va en el nostre ADN, creiem de debò que sense igualtat real entre homes i 

dones una democràcia no és prou lliure. Treballarem per un municipi més igual, i el 

farem donant  exemple amb un govern municipal,  que per primera  vegada en  la 

història, serà paritari, un fet que em fa sentir molt orgullós. 

Com segurament sabeu, no s’ha pogut materialitzar finalment un acord de govern 

amb Esquerra Republicana. Però no voldria que aquest fet es portés a confusió. Que 

finalment  no  formin  part  del  govern  no  significa  que  estigui  deixant  fora  el  que 

representa en nucli de Mont‐roig. Repetir aquesta afirmació no la farà veritat. Hem 

deixat  fora  un  partit,  no  una  part  del  municipi.  Nosaltres,  insisteixo,  també 

representem Mont‐roig. 

Una majoria dels nostres votants ens han dit que no era el moment de sumar ERC al 

govern,  tot  i  que nosaltres estàvem convençuts que era una bona decisió per al 

municipi.  Crec  que després  del  que ha passat  ens  cal  reflexionar,  a  tots  plegats, 

sobre quines són les conseqüències d’alimentar l’enfrontament i la divisió, ja sigui 

en la qüestió nacional o en la municipal.  

Tenim, a partir d’ara, l’oportunitat de treballar per revertir, a petita escala, i al nostre 

municipi,  aquesta política del  “ells  i nosaltres”, que  sovint  i malauradament  s’ha 

arribat a  traslladar al carrer en un “ells contra nosaltres”. Tenim  l’oportunitat de 

revertir això, de construir, de cohesionar, de fer municipi. El nostre govern treballarà 

intensament  durant  aquest  mandat  per  canviar  aquesta  realitat,  respectant  les 

diferències, però enderrocant l’enfrontament. Espero i us demano unitat d’acció en 

aquest sentit per part de tots els grups municipals representats en el plenari. És la 

nostra responsabilitat com a servidors públics, i n’estic convençut que compartireu 

amb mi aquesta necessitat. Ens hi juguem que el futur del nostre municipi signifiqui 

més divisió i més enfrontament, o signifiqui diversitat, riquesa social, acceptació i 

respecte a la diferència.  

Per això, durant els pròxims 4 anys m'he marcat 3 prioritats per sobre de totes: la 

unió,  l'estima  i el  respecte.  La unió entre nosaltres  i  el nostre municipi.  L'estima 

entre nosaltres i al nostre municipi i el respecte entre nosaltres i al nostre municipi. 
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Espero que arribi un dia en què se celebrin plens en qualsevol dels nuclis i no passi 

res. Espero que arribi el dia en què no sigui important l'origen de qui ens governa. 

Espero  que  arribi  el  dia  en  el  qual  totes  les  persones  puguin  sentir‐se  ben 

representades pel seu alcalde o alcaldessa, visqui en el nucli que visqui. 

Espero que llegue el día en que todos y todas se sientan orgullosos y orgullosas de 

su municipio y  lo quieran, a  todo y no solo a una parte. Si  lo  conseguimos entre 

todos y todas, aquel día la democracia habrá ganado del todo la batalla y nuestro 

municipio  será más maduro, más  rico  y más  libre  y  todos  nosotros mucho más 

felices. 

Muchas gracias. S’aixeca la sessió.  

 

Fran Morancho López 

15 de juny de 2019 


