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DISCURS D’INVESTIDURA MERCÈ 
CONESA 

 
Dimarts, 28 de novembre a les 19:00 hores 

Lloc: Sala de Plens 
 

• Alcalde Lluís Recoder, regidores, regidors, autoritats, família, 
ciutadans i ciutadanes, amics i amigues: Bona tarda a tothom. 

 
• Permeteu-me en primer lloc agrair-vos la vostra presència aquesta 

tarda de dimarts a aquest saló de Plens en un dia tan important per 
Sant Cugat. 

 
• L’alcalde Lluís Recoder, després de més d’11 anys de dedicació a la 

nostra ciutat ha estat cridat a desenvolupar tasques de gran 
responsabilitat en el nou govern de Catalunya. 

 
• Aquest fet és un gran honor per a ell, però també per a nosaltres.  

 
• És un reconeixement a la feina que ha desenvolupat al capdavant 

de la nostra ciutat. Amb el seu mestratge, saviesa i capacitat de 
lideratge ens ha guiat cap a un model de ciutat oberta, acollidora, 
transparent i eficient, i ho ha fet amb un estil de fer política molt 
particular. Un estil proper, sempre al costat de la gent, ajudant a 
aquells als qui els costa més seguir, escoltant tothom...  

 
• Ha estat un alcalde que ha treballat al costat de les entitats, 

sensible a tots els punts de vista, dialogant i al mateix temps ferm 
en les seves conviccions i fidel a un projecte de ciutat que ha rebut 
el suport majoritari de la ciutadania. 

 
• Els que hem treballat amb ell sabem que ha dedicat els millors anys 

de la seva vida a construir aquest projecte col·lectiu, amb il·lusió i 
entusiasme i amb molt d’esforç i dedicació. Per això les meves 
primeres paraules com a alcaldessa són per a ell, per agrair-li la 
seva bona feina, la seva paciència, els seus consells i el seu 
lideratge.  

 
• L’alcalde Lluís Recoder ha demostrat ser una persona de gran 

criteri, prudent i alhora valent. Un Alcalde que ha tingut la tossuda 
voluntat de ser Alcalde de tots i totes, de tots els barris, de gent de 
totes les condicions. Un Alcalde que ha revaloritzat la política, que 
ha donat la cara i ha gestionat bé.  

 
• Un treballador incansable que ens ha conduit a ser el que som avui: 

una ciutat respectada, admirada i referent, més enllà del nostre 
entorn immediat. Una ciutat que s’assembla a la que ell va imaginar 
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l’any 99 quan va decidir deixar la política parlamentària i dedicar-se 
a la gent de Sant Cugat. Un Alcalde a qui només puc agrair la seva 
confiança. 

 
• Gràcies Alcalde i amic per creure en mi, per valorar les meves 

capacitats per sobre dels meus defectes, per guiar-me i per animar-
me a seguir endavant quan dubtava. El meu sincer agraïment, Lluís, 
per la mà estesa que sempre has tingut amb tothom i especialment 
amb mi. 

 
• Avui, conscient del gran repte que tinc al davant, agafo aquest 

relleu amb gran il·lusió i alhora amb una gran responsabilitat. Em 
toca tancar una etapa, però no pas tancar un projecte sinó donar 
continuïtat a la feina que s’ha fet fins ara.  

 
• Sóc conscient que vivim temps difícils, una situació de crisi 

profunda, i per això l’ajuntament i la seva alcaldessa hem d’estar 
absolutament pendents d’aquells que tenen més dificultats i hem 
d’afrontar els reptes que ens vénen amb valentia i empenta. 

 
• Caldrà ser més prudents i rigorosos que mai en la priorització dels 

projectes i dels recursos, perquè l’obligació dels governants és 
administrar un patrimoni que és de tothom, fer-ho amb 
transparència i rendint comptes. 

 
• L’actuació del govern ha de seguir la línia dels darrers anys, 

prioritzant: 
 

- La cohesió social i el suport a les famílies 
- El desenvolupament econòmic basat en la creativitat, la 

innovació i la creació d’ocupació 
 

• Seguiré treballant, com s’ha fet fins ara, per trobar punts de 
col·laboració, d’entesa i de treball compartit amb les associacions i 
entitats, amb els col·lectius de persones que treballen, com 
nosaltres, per fer un Sant Cugat millor.  

 
• I la col·laboració, per suposat, entre les diferents forces polítiques 

que constituïm aquest ajuntament. Per desenvolupar les propostes 
més raonables, amb més sentit comú, que permetin donar 
solucions als problemes de la gent, millorar les oportunitats de 
futur de la ciutat  i garantir una bona convivència. 

 
• Em comprometo a seguir lluitant per la conservació del nostre 

patrimoni més preuat, el privilegiat entorn natural que ens envolta i 
que és un dels grans llegat que ens han deixat els nostre 
avantpassats. 
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• En aquest sentit hem de seguir fent de la sostenibilitat i de la 
qualitat de l’espai públic una de les nostres prioritats al mateix 
temps que contribuïm al repte global del canvi climàtic. 

 
•  En els darrers anys Sant Cugat ha estat un referent en aquesta 

matèria, cal que ho seguim sent i que impulsem aquells projectes 
que ens permeten seguir estalviant aigua, reduint el consum 
energètic, implantant energies renovables i fent una acurada gestió 
dels residus urbans que garanteixi, alhora, un futur millor per a les 
properes generacions. 

 
• Sant Cugat és la ciutat dels meus fills, on han nascut, on estan 

creixent, on són feliços i on vull que tinguin oportunitats per 
aprendre, estudiar, gaudir i viure amb plenitud. Per això, la ciutat ha 
de mirar al futur sense oblidar alguns valors del passat.  

 
• Sant Cugat afronta el segle XXI posicionada com una ciutat oberta a 

Catalunya i a Europa, internacional i competitiva pel què fa a les 
empreses, educadora per les seves escoles, universitats, entitats... 
però alhora manté tradicions històriques com ara l’aplec de Sant 
Medir, l’Aplec de la Salut a Valldoreix, la Festa Major i el Paga-li 
Joan. 

 
• Durant els meus anys com a regidora, el centre de la meva acció 

política han estat les persones, la gent. I ara, com a alcaldessa,  ho 
seguiran sent. Perquè  la política municipal assoleix tot el seu sentit 
quan dóna resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, 
quan s’està al seu costat, se’ls escolta, s’hi parla, i es construeix, 
conjuntament, la ciutat del futur. 

 
• Sant Cugat està plena de gent anònima que jo, fent de regidora 

aquests anys, he tingut el privilegi d’anar coneixent. Persones 
orgulloses del seu origen, siguin d’aquí o nous santcugatencs, i 
disposades a treballar per millorar la seva ciutat. Aquest és un gran 
actiu, un capital social molt valuós que cal cuidar, ampliar i 
promoure. Les ciutats es fan quan hi ha un projecte col·lectiu, quan 
hi ha un bon teixit social que permet el diàleg de l’Ajuntament amb 
els seus ciutadans, estiguin associats o no. 

 
• La situació en què ens trobem ara fa imprescindible que parlem 

clar, que expliquem a la ciutadania la realitat sense disfressar-la, 
que fem entendre a la gent que caldrà fer sacrificis, prioritzant 
sempre l’interès general de la ciutat. 

 
• Aquest govern que des d’avui encapçalo està format per gent 

preparada, amb capacitat i formació per fer una bona gestió i 
decidida a treballar amb eficàcia i eficiència per fer una bona gestió 
i assolir l’excel·lència en el nostre model de ciutat. 
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• Jo sempre he dit que a la nostra ciutat les coses que diu la oposició 
son importants. Per construir s’ha d’escoltar tothom, per excel·lir 
s’ha de comprendre tothom. Jo els he escoltat des de les meves 
responsabilitats anteriors. He valorat la seva tasca i per això dir ja 
avui mateix els ofereixo el diàleg per trobar solucions als 
problemes de la ciutat. 

 
• També deixeu-me tenir unes paraules per la gent que més 

m’estimo, paraules pel Joan que m’acompanya també en aquesta 
nova etapa i per als nostres tres fills, el Joan, la Mireia i la Bet. Que 
no tinguin por que seguiran tenint esposa i mare, perquè la 
conciliació, i ja ho aviso, serà un dels meus objectius. Fent de mare 
també copso la ciutat des d’una altre punt de vista i per tant vull 
reivindicar aquest paper i aquesta funció.  

 
• Avui és per a la meva família i per a mi un dia molt important. No ho 

puc amagar. La decisió que em porta davant els ciutadans i 
ciutadanes d’aquest poble és també una decisió vital. Decisió que 
m’ha costat prendre, tampoc ho vull amagar, però finalment una 
decisió meditada amb profunditat sabent la gran responsabilitat 
que representa.  

 
• També tinc clar que assumeixo aquesta Alcaldia com un llegat 

valuós de qui m’ha precedit en el càrrec, l’Alcalde Lluís Recoder, 
que ha estat exemple a seguir per a tots els que hem treballat amb 
ell. 

 
• Sóc conscient que es tracta d’un relleu temporal, la legitimació 

definitiva del qual no es produirà fins el 22 de maig en què les 
urnes decidiran l’alcalde o alcaldessa pel període 2011-2015. Per 
això la meva obligació i el meu compromís és encara més vinculant.  

 
• Tampoc no vull obviar un fet transcendent de l’acte d’avui. El fet 

que, per primera vegada, una dona accedeix a l’alcaldia de Sant 
Cugat.  

 
• D’alguna manera, amb mi, les dones de Sant Cugat entren també a 

l’alcaldia, aquelles dones que des de fa tants anys encapçalen 
entitats de Sant Cugat, les que han format part de llistes electorals, 
artistes, empresàries, mestresses de casa, professionals lliberals... 
Dones de tots els colors polítics, de totes les opinions avui 
visualitzen una fita.  

 
• Espero ser-ne una digna representant. I és que el mèrit d’haver 

arribat fins aquí no és només meu.  
 

• També és mèrit de les meves àvies, l’àvia Carme i l’àvia Mercè, i  de 
la meva mare, Mª Dolors, que amb el seu esforç diari, van permetre 
que jo pogués  estudiar, formar-me i gaudir d’unes oportunitats que 
elles no van tenir.  
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• També és mèrit de la meva sogra, la Gemma Rodó, que ens va 

deixar fa tres anys. Ella em va ensenyar a estimar aquest poble. A 
través d’ella n’he conegut les tradicions, les famílies, les masies, el 
patrimoni, l’amor pel Monestir i per la gent que habita els seus 
carrers i places. 

 
• En darrer lloc vull dir molt clar que jo sóc nacionalista. Catalunya 

és una Nació i qui m’ha guiat en aquest convenciment en aquest 
aprenentatge són sobretot tres persones: el meu pare, el President 
Pujol i en Josep Rull, que té la responsabilitat de la meva implicació 
en la política. 

 
• El meu és un nacionalisme obert que no va contra cap altre nació: 

només vull que es respecti la meva cultura, la meva llengua i el dret 
a decidir del meu poble. 

 
• Fa 11 anys vaig arribar a aquesta casa amb la voluntat de servir els 

meus conciutadans i conciutadanes. Amb esperit positiu, amb 
exigència, amb proximitat i amb ganes de fer la feina ben feta.  

 
• Amb aquest mateix esperit i una il·lusió renovada accepto ara la 

responsabilitat de ser l’alcaldessa de Sant Cugat. Assumeixo el 
càrrec amb respecte, responsabilitat i honestedat. Només us diré 
que, com sabeu, estic oberta a tots, sóc al vostre servei, ho estic i 
així ho considero.   

 
• Seré una alcaldessa que escolta, que actua i que treballa. 

 
• Moltes gràcies. 
 


