Veïnes i veïns que avui heu tingut a bé acompanyar-nos
Companyes i companys dels diferents grups municipals.
Treballadores i treballadors del nostre Ajuntament,
que feu possible que Sant Quirze funcioni tant en el dia a
dia com en els actes tant solemnes com el d’avui.
Benvolguts i benvolgudes, gràcies per ser aquí i bon dia.

Permeteu-me que comenci la meva intervenció amb una
reflexió a títol de reconeixement.
Les disset persones que estem assegudes aquí, a la mesa
del Plenari municipal, dones i homes que avui ens sentim
honorades en el fet d’haver rebut de vosaltres la confiança
per representar la voluntat popular, som precisament això :
les vostres representants.
Veïnes i veïns, ciutadans i ciutadanes en l’accepció més
àmplia i republicana del terme, que hem decidit presentar la
nostra candidatura per intentar,
amb els encerts i errors que a la pròpia empresa li són
inherents,
millorar el nostre poble i la qualitat de vida de totes
nosaltres.
Una tasca que us comportarà, companyes i companys que
sou electes, la satisfacció de treballar pel bé comú. Però
també un cert grau de dedicació i esforç que repercutirà, i
haureu de saber incorporar, a la vostra vida personal,
professional i familiar.
Algú podria pensar i clamar allò que parla de la pols i d’una
era. Sí és així, voldria dir-li de tot cor, que estic segura que
a cap de les setze dones i homes que avui m’acompanyen i
comencen amb orgull aquest mandat municipal, no els fa por
ni la pols ni l’era i que batran amb dedicació i en favor de
Sant Quirze.
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Però crec sincerament, que avui també és dia per
homenatjar a tants i tantes filles i fills, amics i amigues,
companys i companyes de convivència o de feina.
Totes elles veuran i viuran en primera línia que, a partir d’
avui, tot d’hores i estones que fins ara eren per elles , ara
seran dedicades a la tasca de servei públic. Un
reconeixement doncs per totes.

Abans d’ahir va fer quatre anys, en el Ple de constitució de l’
Ajuntament com el que celebrem avui, vaig acabar la meva
intervenció amb les següents paraules :

“ Us vull confessar dues sensacions que tinc avui. La primera
és que estic neguitosa per començar a fer feina, que n’hi ha
molta i no ens podem permetre perdre ni un sol minut .
La segona una immensa sensació de responsabilitat al
saber-me distingida en l’honor de vetllar en primera línia per
aquest tresor comú que és el nostre poble i la seva gent.
Espero que quan arribi el moment de passar comptes del
vostre mandat em pugueu dir que l’he custodiat amb prou
dignitat i també amb el respecte que es mereix.”

Quatre anys després, només us puc dir que m’embarguen
les mateixes sensacions. Bàsicament, perquè la
responsabilitat que em pertoca reprendre avui és
exactament igual d’important per a mi com ho era fa quatre,
i també tinc les mateixes ganes de començar ( continuar)
fent feina.
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Han estat quatre anys on hem aconseguit, des de l’equip de
govern municipal format per JUNTS per SANT QUIRZE i
INICIATIVA PER CATALUNYA
i amb la participació dels grups municipals que han volgut
fer-ho,
posar unes bases fermes per aprofundir en el que entenc
que ha de ser el govern d’un poble : una tasca compartida
de totes i tots que el formem.
Però hem de continuar persistint en aquesta idea de
participació ampla, consensuada i vinculant.
El ROM, els pressupostos participatius, les meses
sectorials, les redaccions participades de documents tant
importants com el POUM, el pla educatiu...
Totes les accions iniciades en aquests quatre anys, no
servirien de res, passarien a ser una flor d’estiu, sinó les
continuem treballant i consolidant.
Cal doncs fer-nos conscients, creure’ns, que podem assolir
molts objectius, per complicats que ens puguin semblar, si
els treballem i lluitem amb la participació de tothom.
Tanmateix, han estat quatre anys que el nostre poble i el
nostre país han viscut moments històrics, inoblidables,
emocionants, de cohesió com a poble, de complicitats,
d’abraçades i mirades d’estima, de lluita i persistència, i
també moments d’injustícia, de manca de democràcia, de
preses i presos polítics, d’exiliades i exiliats, de persones
represaliades, de judicis i mentides, d’impotència davant un
estat al servei dels interessos dels oligarques , mancat de
separació de poders i hereu del règim del 78.
Vull reafirmar-me, perquè així ho he entès sempre i n’he fet
activisme i militància política, que cal respectar la voluntat
popular.
Sigui en l’àmbit que sigui, des del racó més petit d’un
municipi i en un afer que podem entendre com a menor ,
fins a qüestions de més envergadura que afectin a qualsevol
nació del planeta i a la seva llibertat,
mai, mai,
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la llei pot situar-se per damunt de la voluntat del poble. Ans
el contrari, la llei s’ha d’adequar a les pretensions del poble,
expressades democràticament, per tal de fer-les possibles.
“ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest
poble” i si, “ho tornarem a fer”

Aquest mandat municipal que encetem avui ha de ser, a
partir de les bases col·locades, el mandat que ens permeti
fer realitat determinats projectes que tots i totes sabem
necessaris i inajornables pel nostre poble :

La nova zona esportiva, estem treballant en el projecte bàsic.
L’espai jove, can Feliu jove,
El consell de poble i el consell d’infants
La nova promoció d’habitatges de la COMU
Un poble on el civisme i el respecte a tothom sigui exemple...
Són alguns dels molts projectes que cal consolidar

Us puc garantir, en nom meu i del govern municipal,
com hem fet fins ara,
que escoltarem tot el que vulgueu dir-nos al respecte
d’aquests projectes o de qualsevol altre que decidim tirar
endavant com a poble.
Continuareu tenint en mi a algú accessible i proper, el
despatx jove , el despatx obert i l’agenda oberta continuaran
sent eines de les que totes podeu disposar per poder
mantenir una conversa amb mi on ben segur aprendrem ,
debatrem i mirarem de solucionar aspectes que milloren el
nostre poble.
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La meva condició d’alcaldessa m’obliga, perquè així ho
entenc, a compartir amb totes vosaltres, amb tot el respecte,
empatia, complicitat i dedicació, les vostres inquietuds,
preocupacions i propostes.
Estic segura que seran quatre anys on Sant Quirze
continuarà consolidant-se com un poble on és agradable
viure-hi.
On els seus espais urbans verds i el seu entorn natural
esdevenen elements irrenunciables i referents per gaudir
d’una major qualitat de vida.
UN poble, on el seu teixit associatiu en els diversos àmbits
cultural, esportiu, veïnal, de cooperació i solidaritat ,comerç,
empresarial , juvenil i de gent gran té un caràcter obertament
participatiu i amb una gran capacitat d’iniciativa.
UN municipi, on el seu món educatiu treballa dia a dia per
fer una societat més formada, oberta al món i més justa, on
l’educació 360 ens recorda que ens eduquem de manera
continuada.
I sobretot, un Sant Quirze que acull als nouvinguts, que lluita
contra la violència masclista, que defensa els drets de tots
els col·lectius LGTBI i s’esforça i treballa perquè ningú – cap
dels seus veïns i veïnes - es quedi enrere en drets i en
l’accés a aquests.
Vull fer-vos una crida doncs, a que incrementeu la vostra
participació en la vida i l’activitat pública del poble.
Que assumiu la importància de ser presents en les nostres
decisions, en els anhels i objectius que entre totes ens fixem.
En les properes setmanes, el grup municipal de Junts x SQV
-ERC i l’assemblea de Junts x SQV hem de confeccionar el
Pla d’Actuació Municipal per aquest mandat de quatre anys.
Us demano, us emplaço a participar en la seva elaboració i
la seva discussió.
Participar és construir, i l’obra a fer és ni més ni menys on
vivim totes nosaltres i la gent que estimem.
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Per acabar, voldria llegir-vos un passatge d’una carta d’algú
que avui, es troba especialment present en la meva
memòria.
Algú que fa uns mesos em va dir, amb una energia
envejable, que les tres coses més importants que hem de fer
pel nostre poble, per la nostra ciutat, pel nostre país són
“treballar, treballar i treballar”.
Diu en la seva carta :

“Crec que en els temps que ens ha tocat viure, és més
important que mai recordar aquesta lliçó : no hi haurà
República sense fraternitat, i la fraternitat només pot
néixer de la nostra capacitat de fer-nos amics d’aquelles
persones amb les que discrepem. No es tracta de suprimir
la discrepància sinó que en el calor del debat, no oblidem
mai aquells punts que ens uneixen de forma més sòlida : els
que neixen de la decència i la bondat que habita en el cor de
la majoria de persones “

Oriol Junqueras
Pres polític català
Setembre de 2018

VISCA SANT QUIRZE
VISCA CATALUNYA LLIURE

6

