
DISCURS AL PLE D'INVESTIDURA

Fa  uns  minuts  ens  hem  vist  obligats  a  prometre,  encara  que  sigui  per  imperatiu  legal,  la 
Constitució  espanyola.  Però  una  de  les  nostres  tasques  com a  regidors  d'aquest  ajuntament, 
sempre ha anat i seguirà anant encaminada a combatre la manca de llibertats que la Constitució 
Espanyola perpetua. Perquè hi ha una legitimitat superior a qualsevol constitució i és la voluntat 
del poble que ens ha escollit i la del poble català. I aquesta la podem complir sense que sigui una 
obligació.

Els  regidors  de  la  CUP  ens  comprometem  a  treballar  per  uns  Països  Catalans  nacionalment 
independents i socialment justos. I ara i aquí, en aquest ajuntament, vol dir comprometre'ns a 
defensar el programa polític amb el què ens vam presentar a les eleccions i pel qual ens van votar 
un miler de berguedans i berguedanes. És als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, tant als 
que ens van votar com als que no, als que prometem defensar un model de ciutat basat en la 
participació ciutadana, en la defensa dels drets de les classes populars, la defensa del territori, de 
la llengua, la cohesió social, la cultura i la identitat nacional.

Una part de la població va parlar a les urnes el passat 22 de maig i va decidir que aquesta fos la 
composició de l’Ajuntament de Berga en els propers 4 anys. Una configuració que ha donat una 
majoria absoluta a CiU. Només esperem que, malgrat la majoria absoluta, sigui una legislatura 
oberta i  participativa,  amb un equip de govern dialogant  i  transparent  amb la resta de grups 
municipals, amb el teixit associatiu i la ciutadania. 

La CUP és la segona legislatura que estem a l'ajuntament i saben que la nostra acció política no es 
limita a aixecar el braç al Ple sinó que proposarem mocions, esmenes, ens apassionarem en els 
debats, ens arremangarem a fer feina i, no els quedi cap dubte, els fiscalitzarem amb lupa. 
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