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DISCURS D’INVESTIDURA DE L’ALCALDESSA
Benvolguts veïns i veïnes,
Benvolgudes regidores i regidors,
En primer lloc, vull agrair a tots els ciutadans i les ciutadanes que el
passat dia 26 de maig van dipositar el seu vot a l’urna .
Es van mobilitzar de manera positiva pel seu poble i per dir a les
urnes el què en pensaven i el què volien. Amb una participació com
feia anys que no vèiem en unes eleccions municipals.
I m’ha colpit de manera especial imatges i manifestacions que de
ben segur tots i totes tenim a la retina . I en relato algunes...
La de persones que deien que no havien anat a votar mai i que per
primera vegada ho feien i a més, amb il.lusió i esperança.
La de les persones joves que tenien la seva primera cita amb les
urnes i veies en les seves cares l’alegria i alhora un posat de cert
desconcert que et provoca quan t’estrenes en alguna cosa.
La de les persones que, amb una edat avançada i amb una
climatologia aquell dia no massa favorable, van decidir anar a
dipositar el seu vot amb el gest de responsabilitat en el seu rostre
que ens parla del valor que per a ells i elles té poder votar.
També, la imatge de la solidaritat entre veïns i veïnes que
s’acompanyaven uns als altres empenyent una cadira de rodes o
posant el seu braç per a qui havia de caminar amb suport d’un
bastó.
El grup de dones vídues, amigues i companyes de la vida que
venien juntes a votar.
Fins i tot, el grup de persones que havien marxat de cap de
setmana i van venir a dipositar el seu vot amb les maletes, no fos
cas que no hi fossin a temps.
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Aquesta, una vegada més, és la grandesa de la Democràcia.
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 totes les
persones que heu a les més de persones que heu confiat en la
nostra candidatura 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.
Així mateix, vull agrair també el suport i l’escalf que sempre he rebut
dels meus companys i companyes de partit.
En primer lloc, els regidors i regidores que m’he acompanyat
aquests 4 anys i el que he rebut de vosaltres. Gràcies per la vostra
feina!! En especial, a Noelia i Antonio, que no continuareu en
aquesta nova legislatura com a regidors perquè heu escollit dedicarvos de nou a la vostra vida professional però que tant i tant heu
aportat en aquests anys!! GRÀCIES de tot cor!
El meu agraïment a TOTS i TOTES els membres de la candidatura i
del grup de suport. I ara, amb els regidors i regidores que tindrem
l’oportunitat de compartir el govern a partir de dilluns.
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 revalidar l’alcaldia del nostre poble.
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Avui,
Fa 42 anys de les primeres eleccions democràtiques – el 15 de
juny de 1977- i vull tenir també un record especial pels companys i
companyes regidors i regidores, de tots els partits polítics que, des
del 1977 fins ara, han treballat pel bé comú del nostre poble.
Sant Pere de Ribes és avui el municipi que ho 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 i totes.
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 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 Esther
Rodríguez (cap de llista de Construïm ), Xavier Pascual (cap de
llista d’ERC), Oscar León (cap de llista de Ciutadans) i Alejandro
Conde (cap de llista Fem Poble).
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Així mateix, vull tenir unes paraules d’agraïment als regidors que
ens han acompanyat aquests darrers 4 anys i que ara no hi seran,
per diferents motius. De manera particular a aquells grups que han
perdut la representació però que en aquests darrers anys han estat
treballant en positiu pel poble, salutació per a José Asín i Raúl
Sánchez.
Amics i amigues,
Hem treballat aquests darrers 4 anys intensament. Ens vam trobar
un municipi gairebé aturat i hem pogut donar un impuls important
als carrers, places, equipaments, programes de suport i ajuda
sobretot per a les persones a qui més fort ha picat la crisi i de la
qual en patim encara les conseqüències.
I ho hem fet en minoria, establint ponts de diàleg amb altres grups
municipals i arribant a acords per poder millorar el nostre poble. A
tots ells, el meu agraïment profund.
Hem treballat des del diàleg constant i també des de la proximitat
amb els veïns i veïnes. Perquè connectar amb les persones és
imprescindible per trobar solucions als problemes. Sortint a les
places i als carrers i treballant amb transparència i honestedat per
millorar la vida de les persones del nostre municipi.
Aquest ha el nostre capteniment i us he de dir que ho continuarà
sent.
Crec que els ciutadans i les ciutadanes volen que dialoguem i 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.
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Hi ha una frase on Mario Benedetti expressava de la següent
manera la incorporació d’aquell que és diferent a la teva manera de
fer, enriquint alhora la teva visió de les coses. I diu:
“De eso se trata, de coincidir con la gente que te haga ver las coses
que tu no ves. Que te enseñen a mirar con otros ojos”.
Aquesta actitud em mou per parlar amb altres i poder compartir
espai polític i de govern, malgrat de vegades, altres en facin altres
interpretacions.
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:
escoltar 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,
I entenc que calen calen noves maneres de fer en política, noves
actituds, algunes de les quals hem experimentat al llarg del camí
d’aquests darrers anys i que també vull reconèixer i posar en valor.
És per això que, malgrat les aritmètiques que els ciutadans i
ciutadanes ens donin en cada moment cal que mirem 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 deixar de mirar amb els ulls dels altres.
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A mi, com alcaldessa que ho vull continuar sent de tots i totes, em
trobareu 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.
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 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 afortunadament són moltes.
Però permeteu-me que en aquest primer discurs, tot i ser més
d’actitud que programàtic, faci esment d’algunes prioritats
programàtiques.
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.
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.
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I des d’aquí 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.
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, i de poder construir el present i el
futur de Sant Pere 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:
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“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.
Abigail Garrido Tinta, alcaldessa.
Sant Pere de Ribes, 15 de juny de 2019.

