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Parlament del nou alcalde,
Albert Coberó i Aymerich,

pronunciat en la sessió de constitució
de la nova Corporació Municipal,
celebrada el 15 de juny de 2019

Bon dia a tothom.

Avui és un dia molt especial, ple d’orgull, responsabilitat i molta il·lusió, que espero
sigui compartida per molts de vosaltres. 

M’agradaria agrair a tots aquells que han fet possible que a partir d’avui Súria tingui un
nou govern encapçalat per la meva persona. Moltes gràcies a la família, la parella, els
amics i amigues, companys i a les companyes que han estat sempre al meu i al nostre
costat.  Gràcies  també a tots  els  suriencs  i  surienques  que han confiat  en el  nostre
projecte i en el nostre programa, perquè aquest és el compromís que nosaltres tenim
amb tots vosaltres.

Vull agrair també a tots els assistents que esteu avui en aquest ple de constitució. La
sala plena demostra que Súria és un poble viu, interessat per la política i amb inquietuds
i demandes que esperem poder satisfer durant aquesta legislatura.

I també vull agrair a tots els regidors que m’han votat per ocupar aquest càrrec. Als
meus companys Olga, Miquel Àngel i Montse, del Partit dels Socialistes de Catalunya, i
també  els  que  seran  companys  de  govern,  Pere,  Maria  Alba  i  Miquel,  del  Grup
Independent de Súria. Perquè, com ja sabeu, el proper govern serà un govern de coalició
entre els dos partits: un govern amb un full de ruta clar, un govern amb voluntat de ser
un equip, que generi confiança a tots els ciutadans i ciutadanes, que sigui proper i vetlli
per solucionar els seus problemes. 

Creiem que Súria té un dèficit d’instal·lacions municipals que ha de solucionar-se per
tornar a ser un poble capdavanter en aquest àmbit. És per això que considerem que la
construcció d’una Sala Polivalent i una Biblioteca són dos reptes importants que hem
d’encarar durant aquesta legislatura. No poden esperar més.

Tot i això, sabem que uns bons polítics no són aquells que només es preocupen de les
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grans infraestructures municipals, sinó aquells que es preocupen pels petits detalls que
fan que tots i totes ens sentim orgullosos de ser del nostre poble, de Súria. I és per
aquest motiu que centrarem tots els nostres esforços en millorar i trobar solucions al
manteniment de la nostra vila. Volem una Súria atractiva, que tingui uns carrers, parcs i
jardins nets i endreçats, una Súria que torni a fer goig. 

I a nivell de funcionament, volem ser un Ajuntament proper, amb un contacte directe
amb entitats  i  associacions  de veïns  dels  barris,  perquè som conscients  que sols  no
podrem fer-ho tot. I és amb l’ajuda de totes elles que serem capaços de treballar per la
Súria que volem i necessitem.

La desafecció política i la falta de mans esteses posen de vegades en perill la generació
de consensos al voltant de temes d’una importància cabdal en el desenvolupament del
nostre entorn. És per aquest motiu que el nostre paper al llarg d’aquests vuit anys que
hem estat a l’oposició ha estat el de fer una política constructiva. Hem estat al costat
de l’anterior govern quan la situació ho requeria, i hem estat contundents i ferms quan
crèiem que no es feien les coses tal i com era necessari.

Des  d’aquí  també  vull  donar  les  gràcies  als  tres  partits  que  estaven  governant:
Convergència i Unió, Esquerra Republicana i l’Alternativa Independent per a Súria. Hem
coincidit en diverses polítiques que han dut a terme i hem estat en contra d’altres que
han pres, però des del convenciment que han treballat per fer el que ells creien que era
el millor per a Súria, els vull manifestar que serem un equip de govern proper, que
volem escoltar-los i que ens puguin escoltar. 

I és que és important tenir en compte tothom. Us puc garantir que vetllarem per ser un
govern  dialogant,  de  mà  estesa,  amb  voluntat  d’incorporar  propostes  de  l’oposició
sempre que neixin d’un consens i amb un objectiu comú i compartit: la millora de Súria.

Perquè Súria necessita complicitats i bon tarannà. I us asseguro que la nostra intenció és
la de treballar per ser un Ajuntament proper, obert, respectuós i que treballi per la
Súria que tots i totes ens mereixem.

Volem  ser  l’Ajuntament  de  tots  i  de  totes,  d’aquells  que  ens  han  donat  la  seva
confiança, però també d’aquells que han confiat en altres formacions. 

Treballarem de valent, us ho prometo. Moltíssimes gràcies per la confiança.

Súria, 15 de juny de 2019

2


