
Un Consell per a les persones 

Moltes vegades veiem per les pàgines d’aquest i altres diaris, a polítics i opinadors de la dreta 

que s’atreveixen a posar en qüestió i fins i tot a fer mofa d’un dels principis fonamentals  que 

els governs del canvi portem escrits al nostre ADN: que governem per a les persones. Ells, que 

gastaven milionades en aeroports sense avions, biblioteques sense llibres, maquetes, voltetes 

en Ferrari i castells en l’aire, segueixen immersos en un marc on tot havia de ser com més 

gran, car i lluent millor; on construir per construir sense importar per a què ni a costa de què 

estava a l’ordre del dia. I amb aquest concepte de la vida continuen encegats, incapaços 

d’admetre que han perdut la batalla dels fets i, sobretot, de les raons.  

Aquesta setmana hem conegut a Vila-real una notícia que deixa ben a les clares com han 

canviat les prioritats del Govern valencià en menys de dos anys i que, ara sí, el principi 

fonamental que està per damunt de tot és el de posar l’Administració al servei de les persones, 

per a millorar la vida dels ciutadans, garantir que tots tinguem les necessitats bàsiques 

cobertes i corregir desigualtats i injustícies. En menys de dos anys, el Consell valencià ha 

multiplicat pràcticament per dos els diners que destina a Vila-real en l’àmbit dels Serveis 

Socials: dels 330.000 euros que aportaven en el Pressupost de 2015, l’últim del Partit Popular a 

la Comunitat, passarem als 600.000 euros previstos per a 2017.  Això significa més recursos per 

a atendre a la dependència, per a ajudes d’emergència, contra la pobresa energètica, per fer 

front a l’exclusió social i implementar polítiques d’integració i ajuda a les famílies.  

En menys de dos anys, hem passat del govern del balafiament i la Fórmula 1 que deixava 

pràcticament sol els ajuntaments en l’atenció de les necessitats socials, a un Consell que creu 

en la capacitat dels municipis, les administracions més properes als ciutadans, per a ajudar a 

construir una societat millor i garantir l’atenció a tots. I no només hi creu, sinó que ens dota 

dels recursos per a fer-ho, a pesar de la gravíssima situació econòmica heretada i 

l’infrafinançament històric de la nostra Comunitat. 

Això, senyors i senyores de la dreta, és governar per a les persones. Sabem que són incapaços 

d’entendre-ho, que vostès preferiran sempre la foto, més lluidora, amb la maça tirant avall una 

paret o col·locant una primera pedra a la que no seguirà una segona. Però també sabem que el 

que importa per damunt de tot són les persones, que no podem consentir que cap vila-realenc 

ni cap valencià passe les penúries que moltes famílies estan patint, moltes vegades com a 

conseqüència d’eixe model del com més gran i més formigó millor del que vostès en són 

també responsables.  

Afortunadament, el canvi ha arribat a la Comunitat. Queda molt de camí per recórrer, massa 

famílies en dificultats molt greus i injustícies que cal corregir. Però ara sabem que, per fi, tenim 

al nostre costat un Consell que creu, pensa i actua per les persones.  

 


