DISCURS D´INVESTIDURA
Regidors i regidores de la Corporación Municipal, veïns i veïnes de Riba-roja, amics, amigues
Bona vesprada
En primer lloc, m'agradaria felicitar a tots els regidors i regidores dels diferents grups polítics
que conformem des de hui l'Ajuntament, i aquest màxim òrgan de representació i debat polític
que és el Ple. I agrair a aquells que ja no estan, el seu treball i dedicació durant aquests últims
quatre anys.
Hui és un dia d'immensa gratitud cap a totes i cadascuna de les persones que han estat donantme suport, des del primer dia, en aquest gran projecte.
Heu depositat la vostra confiança en el partit que represente. I amb aquest gest, m'heu atorgat
la capacitat de continuar governant els pròxims quatre anys. El vostre suport és, sens dubte,
fruit de l'esforç realitzat durant la passada legislatura.
Assumisc des de hui una enorme responsabilitat i el ferm compromís de fer un pas endavant.
De continuar avançant en aquest projecte de poble.
Obrim una nova etapa, en la qual prevaldrà, en totes les nostres accions, el sentir democràtic,
amb la participació directa amb la ciutadania.
Hui Riba-roja és un municipi viu, creatiu, segur, saludable i solidari, amb unes immenses ganes
i capacitat de prosperar i mirar cap al futur.
Som un poble obert, amb una mirada i unes perspectives que traspassen lo local i que ens situa
en els grans reptes europeus.
Fa quatre anys iniciàrem una nova manera de fer i d'entendre la gestió dels assumptes públics, a
través del diàleg permanent amb la ciutadania i l'acord amb els diferents agents socials i
polítics, dos aspectes necessaris per a iniciar el canvi.
Per a dur-ho a terme, ha sigut necessari el suport dels treballadors i treballadores d'aquest
Ajuntament que, des del primer moment, van entendre la nostra forma de fer política, de
transformar el nostre poble.
Aquesta col·laboració mútua ha fet possible que les nostres propostes per a millorar la vida dels
ciutadans, s'hagen pogut portar a terme, en la seua majoria. A TOTS I TOTES MOLTES
GRÀCIES

Fa quatre anys, començarem a construir un ajuntament plural, obert, transparent i participatiu
en el qual les persones han sigut la nostra raó de ser.
I entorn a la consecució del seu benestar, hem articulat la nostra política; des dels diversos
àmbits; el social, l'ocupació, la formació, la sostenibilitat, la mobilitat, l'educació o la cultura.

Creiem en una administració pública garant dels drets socials, amb criteris de gestió més
racionals i amb més eficacia.
Treballarem en un disseny de poble amable i sostenible, fent front a les millores que necessiten
els nostres barris i urbanitzacions, des d'un prisma d'una gestió dels recursos respectuosa i
eficient.
En aquest procés de canvi som concients que no som una societat aïllada. Hem de continuar
apostant perquè Riba-roja també siga partícip de la solució als grans problemes del món.
Conjuntament amb l'Europa dels pobles, hem de traçar aliances per a aconseguir aquests
objectius. La nostra aportació com a societat organitzada a la Comunitat Valenciana, Espanya i
a Europa, ha de ser un repte a aconseguir.
Miren, som un poble afortunat per diversos motius:
-Estem enclavats al Parc Natural del Túria, un entorn únic i privilegiat, que, a més, és la porta
de connexió dels nostres barrancs en els quals estem ja treballant.
-Som una de les principals àrees logístiques d'Europa. La nostra àrea industrial, des del polígon
Entrevíes fins al Oliveral, és hui una potent superfície amb més de 800 empreses i 12.000
treballadors.
-A més disposem d'un important patrimoni històric i cultural que és el llegat que ens han deixat
les civilitzacions que han passat pel nostre territori, des dels íbers, romans, visigots i àrabs fins a
l´època contemporania. SOM POBLE PERÒ SOM CIUTAT
En definitiva, un marc idoni, sobre el qual treballarem en tres grans eixos: la igualtat, la
transició ecològica i la millota de l'Estat de Benestar.
Les nostres polítiques socials seran una sòlida aposta pels joves, les dones i els nostres majors,
amb la posada en marxa de noves polítiques actives que afavorisquen especialment a aquests
col·lectius.
Per això, crearem dues noves regidories, de les Persones Majors i de la Infància, que reforçaran
l'atenció a aquests grups.
La sostenibilitat i el respecte i la sensibilitat cap al Medi Ambient seran claus en les nostres
polítiques de desenvolupament del territori.
Continuarem potenciant la mobilitat neta i accessible, amb camins escolars segurs, un nucli
urbà convertit en zona de vianants i itineraris cicle-vianants que ens comuniquen de nord a sud
i d'est a oest del nostre terme.
A més potenciarem i bonificarem el transport públic, amb una clara aposta pels vehícles
elèctrics i tots aquells que no contaminen.
Defenem una educació pública i gratuïta, en la qual garantim unes bones infraestructures per
als nostres escolars, i continuarem fomentant nous programes educatius municipals, sempre

des del respecte a altres fórmules educatives concertades o privades, amb les quals
col·laborarem de forma periòdica.
Som un municipi culturalment ric i amb una diversitat cultural que ens defineix com un poble
singular.
És el nostre compromís, conservar i posar en valor el nostre patrimoni cultural i tot allò que ens
diferencia i ens fa singulars, com els nostres conservatoris municipals professionals de Música i
Dansa, el ECA, l´Espai d´Art Contemporani o el MUPLA, Museu del Pla de Nadal o el MUCA,
Museu del Castell, els dos inclosos en la Xarxa de Museus de la Generalitat Valenciana
D'especial rellevància són les nostres festes i tradicions, senyals de la nostra identitat col·lectiva
i teixit social: les Falles, les festes de Sant Antoni, el Pilar, Santa Rita, Santa Cecilia, Sant Vicent
Ferrer, els Moros i Cristians, els Fadrins, o les apreciades festes patronals del Crist dels
Afligits…, conformen aquesta riquesa cultural tan nostra.
El meu treball com a alcalde igual que el dels meus companys i companyes regidores serà el de
buscar el benestar dels nostre veïnat, garantint les necessitats bàsiques, afavorint espais de
convivència i oci. I per supost siguent l´alcalde de tots i totes
Un llarg i apassionant camí en el que no tenim cap interés d´estar a soles. Venim per a millorar,
i tots i totes tenim coses bones que aportar al nostre poble.
Després de les eleccions municipals, vaig obrir una ronda de converses amb les diferents
formacions polítiques a fi de tendir-los la mà i poder arribar a acords programàtics per al
desenvolupament dels pròxims quatre anys de mandat.
Som un govern amb una clara vocació de diàleg, obert a la col·laboració amb aquells grups
polítics en els quals puguem trobar coincidències i vulguen aportar millores per a la ciutadania.
Sempre des d'una orientació progressista i com a únic cordó sanitari, apartar a aquells que no
creuen en la igualtat entre homes i dones, en la llibertat, o en el drets individuals o colectius.
Em dirigeix a vosaltres, regidors i regidores que conformeu el Ple:
tenim un repte molt important i amb una enorme responsabilitat que és aportar el millor de
nosaltres per a millorar la vida dels nostres ciutadans i de les generacions que vindran.
Segur que tindrem espais per a acords i pactes que facen possible els vostres compromisos
adquirits amb els veïns i veïnes dels quals vau rebre el seu suport, i que també desitgen i
esperen que es treballe pel be del poble, en un clima d'unió i consens.
Regidores i regidors que conformeu el govern, dir-vos que des de hui assumiu una nova etapa
amb responsabilitat i compromís públic,
en el qual haureu de governar amb altura de mires, intentant el màxim consens amb tots els
grups polítics, i fidels al mandat que ens ha traslladat la ciutadania en les urnes.
A ningú ens agraden les confrontacions. Som persones amb un gran compromís amb la
ciutadania i, amb rigor i respecte, des d'aquest òrgan tan important en el qual ens trobem, hem
de respondre amb propostes i acords transcendentals per al futur de Riba-roja.

No voldria acabar sense fer un esment especial a tots els alcaldes que m'han precedit en el
càrrec, agraint-los el seu esforç i dedicació pel nostre poble.
El meu més sentit condol a la família de l'alcalde Pepin Casades que ens va deixar ahir
divendres, Casades va ser regidor i va governar aquest poble durant tres anys determinants de
la transició espanyola, de 1976 a 1979, anys d´una gran transcendència democràtica.
I finalment permeten-me la llicència d'agrair enormement el suport incondicional dels meus
amics i especialment la meua família, que sempre han estat al meu costat. Un record molt
emotiu per aquells que hui no ens poden acompanyar
Hui comencem a dibuixar un horitzó il·lusionant, en el qual tots i totes sumem i construïm un
poble en el qual desitgem viure.
Us convide a participar d'aquesta il·lusió.
Moltes gràcies. Els desitge molta salut i molta sort
MINUT DE SILENCI

