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La voluntat de consens i de diàleg entre totes les forces polítics
marca el ple d'elecció de la nova alcaldessa

Dimecres 7 de juliol de 2004
Montse Gatell va ser investida ahir en un ple multitudinari celebrat a Ca l'Alberola,
nova alcaldessa de Castellar del Vallès. És la primera dona que ocupa aquest càrrec,
després que la primera tinent d'alcalde, Gemma Perich, hagi estat l'alcaldessa en
funcions des de la renúncia de Lluís M. Corominas, el 22 de juny passat. Montse
Gatell va agraïr les mostres de suport rebudes pels grups polítics municipals, i es va
mostrar molt il·lusionada a encapçalar el consistori a partir d'ara. “És òbviament un
moment important per mi que accepto amb la satisfacció i la il·lusió de ser
l'alcaldessa de Castellar, el meu poble. Des d'ara mateix, em poso a disposició
dels vilatans amb el compromís més sincer de treball, entusiasme i humilitat”,
va manifestar Montse Gatell. Gatell va destacar que el relleu a l'alcaldia s'ha produït
en “la màxima normalitat política i democràtica”, i va voler agrair també, el
suport rebut pel grup municipal de Convergència i Unió, perquè, va dir, “ha
afrontat el canvi amb valentia”. Tampoc van faltar les referències a Lluís M.
Corominas, de qui “he après la passió per la política municipal que em va
traslladar. Ara, també per mi, la política municipal és una passió”, va dir
Gatell. Després de 12 anys al capdavant de l'alcaldia de Castellar, “substituir en
Lluís no serà fàcil. Una persona amb el seu carisma i experiència, que jo hauré
de substituir amb dedicació i treball”, va apuntar Montse Gatell. Montse Gatell
també va agrair el suport que ERC manté en l'equip de govern i el projecte que han
endegat junts, que està plasmat en el Pla d'Acció Municipal. En aquest sentit,
l'alcaldessa va manifestar la seva voluntat de mantenir i encara els grans projectes
d'aquesta legislatura. “El Pla d'Acció no és obsolet. Seguim volent un municipi
de qualitat on el primer siguin les persones”, va explicar. En la part més emotiva
de l'acte, Gatell va expressar la seva satisfacció per ser la primera dona que
assumeix l'alcaldia de la vila, i va expressar que, “entre tots, hem fet un pas
endavant”. Per la seva banda, el soci de govern, el portaveu d'ERC, Jordi
Permanyer, va apuntar també la importància que Castellar compti amb la seva
primera alcaldessa. “El 14 de juny de l'any passat vam votar a Lluís Corominas
per alcalde, fruit del pacte de govern, i ara votem la Montse Gatell”, va dir
Permanyer. “No hi ha cap motiu per no renovar el nostre compromís de govern
amb CIU, per tal d'assolir el nostre objectiu de transformació de Castellar,
treballant pel benestar de les persones, en harmonia amb el medi ambient”, va
manifestar Jordi Permanyer. El regidor d'ERC també va apuntar que després del
primer any de legislatura, Esquerra fa una valoració positiva de l'aplicació del pacte
de govern i del Pla d'Acció Municipal. Els partits de l'oposició van felicitar la nova
alcaldessa i la van encoratjar a seguir treballant per Castellar. El regidor del PSC,
Pepe Gonzàlez, va manifestar la voluntat de seguir treballant des del consens del
grup municipal socialista. Tot i així, “Volem que quedi clar que, si tens
temptacions de caure en la política d'aparador, excessos publicitaris o en
incrementar la repartidora, ens tindràs en contra”, va dir Gonzàlez. Per la seva
banda, el regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia, va manifestar, una vegada més, la
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necessitat de comptar amb un equip de govern d'esquerres al municipi, integrat per
ICV-EUiA, PSC i ERC. “Per això, el nostre vot ha estat per la candidata
socialista, perquè Montse Gatell representa un partit de dretes”, va dir Garcia.
Finalment, la regidora del PP va justificar la seva abstenció, argumentant que no es
presentava cap candidatura que oferís les garanties necessàries per obtenir el seu
suport polític. “Per ara ens sentim més vinculats al treball des de l'oposició, tot i
que això no treu que col·laborem amb vots favorables en tot allò que sigui un
bé per Castellar”, va explicar Sandra Roig.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

