INTERVENCIÓ PLE DE CONSTITUCIÓ D’ABIGAIL GARRIDO COM A
ALCALDESSA DE SANT PERE DE RIBES.
Benvolguts veïns. Benvolgudes veïnes. Benvolgudes regidores.
Benvolguts regidors.
Vull que les meves primeres paraules com alcaldessa de Sant
Pere de Ribes siguin de suport i d’esperança per a les famílies
que més estan patint aquesta crisi econòmica que dura ja més de
7 anys. El vostre ajuntament no us deixarà sols i jo com
alcaldessa, tampoc. Podeu estar‐ne segurs.
Així mateix, vull agrair a tots els ciutadans i les ciutadanes que
van dipositar el seu vot a l’urna el passat 24 de maig, el seu
compromís amb la democràcia, perquè amb el sufragi van
expressar els seus desitjos i els seus anhels per un poble millor.
A tots i a totes, sense excepció, indistintament de l’opció que
escollíssiu, gràcies per la vostra participació.
I com no podria ser d’una altra manera, moltes gràcies a les
3.064 persones que van confiar en el PSC i en mi com a
candidata.
És, a l’hora que un gran honor, una gran responsabilitat que
assumeixo amb il∙lusió, i amb la ferma voluntat de ser
l’alcaldessa de tots i totes, més enllà de les preferències
polítiques de cadascú.
Permeteu‐me que tingui també un record molt especial per la
meva família...pel meu pare, la meva mare, el meu marit, la
meva filla, les meves germanes i nebodes...Gràcies a tots pel
vostre suport, sense el qual, la meva vocació de servei públic no
hagués estat mai possible exercir‐la.
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Així mateix, vull agrair també el suport i l’escalf que sempre he
rebut dels meus companys i companyes de partit.
En primer lloc, el que he rebut de TOTS els membres de la
candidatura, I ara, amb sis dels quals (Josep, Paqui, Fran,
Antonio, Noelia i Adrià) tindrem l’oportunitat de compartir el
govern a partir de dilluns.
I tanmateix també, el de tots els militants. Sense vosaltres, cap
acció política seria possible.
Gràcies per confiar en mi! Gràcies pel vostre compromís, per la
vostra entrega i la vostra generositat!
Espero sincerament estar a l’alçada de la responsabilitat que
m’heu confiat. Des del moment quan vaig ser elegida candidata
socialista a l’alcaldia del nostre poble.
Vull tenir també un record especial pels companys i companyes
regidors i regidores, de tots els partits polítics que, des del 1979
fins ara, han treballat pel bé comú del nostre poble.
Sant Pere de Ribes és avui el municipi que és gràcies a les
aportacions de tots plegats, i crec sincerament que així ha de
continuar sent.
Gràcies doncs, per la vostra dedicació, pel vostre esforç i pel
vostre lliurament ple a la causa col∙lectiva de construir aquest
poble que tant ens estimem tots.
Així mateix, permeteu‐me també que doni la més sincera
benvinguda a aquest Consistori als regidors i regidores que avui
s’incorporen a aquesta taula. A tots i a totes us desitjo un camí
ple d’èxits i ja us vull agrair ara, totes les aportacions que sens
dubte fareu al llarg del mandat pel que hem estat elegits, gràcies
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a les quals, n’estic segura, el nostre poble serà una mica millor
que ara d’aquí a quatre anys.
Permeteu‐me que també en aquest punt agraeixi a tot el
personal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes la seva dedicació
i el seu esforç per servir adequadament els ciutadans i les
ciutadanes, una dedicació que, en ocasions, va molt més enllà de
la professionalitat deguda.
Ells i elles són el motor que fa que els projectes puguin tirar
endavant.
Com alcaldessa, espero de tots ells, la màxima professionalitat, la
màxima entrega i la màxima lleialtat a la institució a la que
serveixen, que és el mateix que dir, la màxima lleialtat als
ciutadans i les ciutadanes.
Finalment, i no per això menys important, vull agrair també el to
respectuós amb què s’han produït les diverses converses que he
mantingut des de l’endemà mateix de les eleccions amb Lluís
Giralt (cap de llista de CiU‐ViA), Fran Moreno (cap de llista de
Fem Poble), Javier Rodríguez (cap de llista del PP) i Josep Graells
(cap de llista d’ERC).
Amb tots ells, (excepte amb Tomàs Carandell, de qui no he rebut
cap resposta a les meves trucades per trobar‐nos), he tingut
ocasió de dialogar i contrastar idees sobre el futur del nostre
poble, així com sobre aquells temes que tots considerem
prioritaris, cosa que sens dubte continuarem fent abastament
durant tota la present legislatura amb tothom qui vulgui fer‐ho,
col∙lectius socials, entitats i associacions incloses, doncs el futur
del nostre poble no ha estat mai, ni pot estar ara tampoc,
únicament en mans del Consistori i dels partits que d’ell en
formem part.
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Us puc assegurar que per mi, no quedarà, doncs entenc que el
futur és un repte col∙lectiu que, com a tal, té tantes veus com
persones i col∙lectius hi ha al Consistori i al municipi.
Estic segura que, malgrat això, a tots ens mourà la voluntat
d’arribar a tots els acords que sigui possible i que els nostres
respectius programes ens ho permetin, en benefici dels
ciutadans i les ciutadanes de Sant Pere de Ribes, doncs ells són la
nostra raó d’existir com a forces polítiques i a ells ens devem
com a servidors públics que som.
Tots sabem que sense l’acceptació del parer de l’altre no hi ha
possibilitat de diàleg i que sense diàleg, la negociació i el pacte
són certament difícils, per no dir impossibles.

Els ciutadans i les ciutadanes ens han dit clarament a les urnes
que volen que dialoguem, que no volen intransigències de ningú,
sinó predisposició a l’acord, la negociació i el pacte (per damunt
dels partits polítics) per tirar endavant totes aquelles polítiques
que contribueixin a un major benestar del conjunt de la
ciutadania.

A tots i a totes, us vull dir que la porta de l’alcaldia, així com la de
tots els regidors i les regidores del govern municipal, estarà
sempre oberta per dialogar amb vosaltres, per oferir‐vos que
participeu en els assumptes públics i perquè la vostra opinió no
només sigui escoltada, sinó que compti realment a l’hora
d’adoptar les decisions.
El capteniment que en relació al diàleg i la negociació política
tingui cadascú de nosaltres (molt especialment el d’aquells que
estem al front dels respectius partits i som per tants referents
dels nostres respectius projectes polítics per Sant Pere de Ribes)
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farà que l’exercici de la governança dàllò que és públic i de tots,
sigui, (o no) un èxit col∙lectiu.
Un frase que m’agrada molt diu que “quan els vents bufen, uns
construeixen murs i d’altres molins de vent.”
Penso sincerament que la situació social i econòmica que ens
toca viure, ens obliga a tots i a totes a construir molins de vent
per aprofitar els vents que eventualment puguin bufar, i no pas
murs, doncs aquests, sovint, només porten intransigència, recels
i pors, en ocasions atàviques, que hem de mirar de superar per
poder mirar de fit a fit, amb la màxima esperança possible, el
nostre present i, sobretot, el futur dels qui venen darrera nostre.
Aquest serà el meu capteniment i el de l’equip de govern que a
partir de dilluns tindré l’honor i la responsabilitat d’encapçalar:
construir molins de vent amb humilitat, diàleg, generositat i mà
estesa. I estic segura que aquest serà també el capteniment de
tots i cada un dels regidors i regidores que formem part d’aquest
ple, així com el de les entitats i tots els col∙lectius de la xarxa
cívica local. N’estic completament segura!
Estic plenament convençuda que si som capaços de sumar les
moltes coincidències que tenim i apartar amb generositat les
diferències que ens puguin eventualment separar, qui sortirà
guanyant serà el poble, i molt especialment el poble més humil i
més feble, aquells que més pateixen i que menys tenen.

Amics i amigues,
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Vivim un canvi de temps, cosa que al meu entendre han
començat a posar de manifest els ciutadans i les ciutadanes, no
només amb la seva expressió a les urnes arreu del país, sinó amb
d’altres moltes expressions diàries.
I he entès que calen noves maneres de fer, noves actituds,
algunes de les quals haurem d’anar experimentant al llarg del
camí que avui comencem.
És per això que crec que ha arribat el moment d’assumir el “risc”
(si em permeteu l’expressió) de mirar per damunt dels nostres
propis interessos de partit i dirigir la nostra mirada i el nostre fer
més enllà d’ells, per damunt d’ells, sense renunciar als nostres
principis i a les nostres conviccions (no faltaria més), però tenint
molt present que els principis, els valors i les conviccions no
poden ser murs, sinó més aviat molins de vent.
Si veiem els acords amb d’altres partits com una traïció a les
nostres sigles, si veiem el diàleg com un element inútil, no
estarem fent altra cosa que construir un mur infranquejable i en
conseqüència, fent un molt flac favor a la comunitat i als
individus als que diem voler servir.
La qüestió ara, és si els partits i la institució municipal anem en la
línia d’allò que ja han iniciat amb força els ciutadans i les
ciutadanes i que ens reclamen de forma clara i que té també en
el seu centre L’abandonament de qualsevol intent de
superioritat moral, ètica i/o política dels nostres pensaments
vers els dels altres.
La qüestió és si fem o no oïdes sordes a la demanda de diàleg,
negociació i pacte que els ciutadans i les ciutadanes ens
demanen a crits.
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A mi, com alcaldessa que ho vull ser tots, em trobareu sempre
escoltant i tenint en compte a la gent, doncs crec sincerament
que l’esforç i la responsabilitat que cada partit i cada un de
nosaltres esmerci en aquest objectiu determinarà (molt més que
la intransigència, la qual cotitza a la baixa) el futur polític de cada
un i, el que és infinitament més important, futur col∙lectiu de la
nostra comunitat.
Victor Hugo va dir que “el present, que és un pas cap al futur, ha
d’ocupar el lloc del passat”.
Efectivament, penso que els ciutadans i les ciutadanes de Sant
Pere de Ribes ens demanen que afrontem aquest temps de canvi
de paradigma com una oportunitat col∙lectiva, cosa que no farem
de cap manera si només mirem pel retrovisor, perquè el passat
és ple de paraules i experiències abandonades, mentre que el
present és justament el proper revolt que tenim al davant per
construir el futur.
Segons com l’afrontem podrem continuar progressant o
senzillament ens sortirem de la carretera i, com sempre, els que
més patiran el nostre accident seran els ciutadans i les
ciutadanes, especialment es més febles.
Francament, no crec que ens ho puguem permetre a aquestes
alçades!
Penso així mateix que també ha passat ja el temps del “això s’ha
fet sempre així” i del “com que això ho ha fet l’adversari s’ha de
canviar”, perquè darrera d’aquests capteniments s’hi amaga la
por als canvis i la intransigència de les posicions pròpies.
Amb alguns dels presents en aquesta taula hem compartit
aquests dies que el diàleg, ha d’estar basat en idees de cara al
futur i no pas en prejudicis passats i presents. Els sentiments i les
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emocions són rellevants (i tant que sí!) però no solen ser la guia
adequada quan el que tots plegats volem es construir projectes
col∙lectius sòlids.

Regidors i regidores,
Amics i amigues,
Temps tindrem, a partir de dilluns, de posar‐nos a treballar
plegats, colze a colze, sobre les coincidències i prioritats dels
nostres respectius programes que, com he dit abans,
afortunadament són moltes.
Però permeteu‐me que en aquest primer discurs, tot i ser més
d’actitud que programàtic, faci esment als tres principals blocs
de projectes i polítiques que al meu entendre haurem de
treballar de forma prioritària al llarg d’aquests quatre anys.
En primer lloc, crec que resulta fonamental pel futur de Sant
Pere de Ribes impulsar quantes polítiques i accions siguin
necessàries per fomentar l’economia i l’ocupació local.
Tots plegats som conscients que aquesta és un gran prioritat i
que si bé és cert que les competències que tenim els
ajuntaments en aquestes matèries són molt limitades, també ho
és que són temes que importen, i molt, als ciutadans i les
ciutadanes i que en conseqüència, ens incumbeixen a nosaltres
com a responsables municipals.
Hem de ser capaços d’acompanyar i donar suport a les persones
que pitjor ho estan passant amb la crisi econòmica, procurar‐los
formació i en la mesura de les nostres possibilitats, posar en
marxa accions per donar feina a quantes persones sigui possible
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(amb plans d’ocupació i d’altres programes), a l’hora que crear
les condicions més adients perquè hi hagi inversors, empreses i
indústries que s’interessin per instal∙lar‐se a Sant Pere de Ribes,
doncs això comportarà creació de nous llocs de treball i nous
ingressos per l’ajuntament.

En segon lloc, i també amb una prioritat màxima, hem de ser
capaços d’impulsar projectes i accions que augmentin la igualtat
d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes del nostre
municipi.
La pobresa, sigui alimentària, energètica o de qualsevol altre
tipus, no la podem permetre de cap manera, i és en aquest sentit
que ens calen accions per eradicar‐la a fi i efecte d’oferir certeses
a les persones que la pateixen.
I des d’aqui vull agrair a les entitats i associacions del nostre
poble i de la comarca que treballen en aquesta línia.
En tercer lloc, hem d’establir noves maneres de relacionar‐nos
amb la ciutadania, noves maneres d’exercir la democràcia, la
transparència i la participació dels ciutadans i dels col∙lectius que
formen la nostra rica i diversa xarxa cívica local.
El membres d’aquest govern a banda de per les lleis i les
normatives vigents (com no podria ser d’altra manera), ens
regirem també pel codi ètic que hem signat i que estableix molt
clarament quin serà en tot moment el nostre capteniment en
aquesta important matèria.

Regidores, regidors, amics i amigues, acabo.
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I ho faig amb un agraïment i amb l’expressió d’una voluntat
ferma.
Amb un agraïment immens per l’honor que per a mi suposa
haver estat elegida alcaldessa del poble que em va veure néixer i
créixer com a persona. Francament, no imagino cap altre honor
més gran que aquest.
I amb la ferma voluntat de no escatimar ni un sol esforç, ni un
sol gest, perquè aquest poble que tant estimo (que tant estimem
tots i totes), continuï pel camí del progrés.
Tenim la sort de no partir de zero, doncs tots els governs
anteriors, sense excepció, amb els alcaldes i l’alcaldessa que els
han encapçalat, han fet una feina que feta està, i que esdevé ara
el principal fonament sobre el que hem de construir el present i
el futur de Sant Pere de Ribes, de Ribes, de Ribes, de Les
Roquetes i de les urbanitzacions.
De la meva banda, com alcaldessa, us asseguro que treballaré
amb tota la meva ànima per fer‐me, cada dia, digna de la vostra
confiança, cosa que faré tenint com a base de les meves
actuacions els valors i els principis que sempre han mogut tant la
meva trajectòria vital com política i que són, la defensa de la
democràcia i la llibertat, la solidaritat, la igualtat i la justícia
social. I us proposo fer‐ho junts! Com deia Mario Benedetti “ y en
la calle codo a codo somos mucho más que dos”.
A tots i a totes, de tot cor, gràcies!
Visca Sant Pere de Ribes.
Visca Catalunya.
Sant Pere de Ribes, 13 de juny de 2015.
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