
Bona tarda de nou a tots i totes, no us preocupeu que
fareu un comiat breu però sí em permetreu unes paraules.

En primer lloc, agrair l’assistència dels veïns i veïnes i
dels companys i companyes del PSC de Sant Quirze i de
la nostra Federació del PSC Vallès Occ. Sud, del primer
secretari José Luís Jimeno i de l’Alcaldessa de Badia,
Eva Menor, dels companys de Montcada i de Sabadell,
que ens han volgut acompanyar avui. He tingut la
satisfacció de tenir sempre al meu costat a la nostra
Federació.

També agrair als grups municipals per la seva deferència
per acordar en junta de portaveus que aquest punt sigues
l’últim de l’ordre del dia del Ple.

Com ja vaig comentar en la meva carta de comiat, han
estat 10 anys d’intensa vida política, una gran
experiència que no canviaria per res, però a la vegada un
gran sacrifici sobretot per la meva família a la que li
dono les gràcies pel seu suport incondicional, i sense la
qual hagués estat impossible portar tota aquesta
responsabilitat. I en el meu cas, també ha estat un
sacrifici que ha repercutit en la meva salut, per això
sempre defensaré la política local com el millor exponent
de compromís amb la ciutadania i sobretot defensaré i
continuaré defensant la participació de les dones en
l’àmbit polític, en el qual encara ens queda molt a dir i
molt a fer, no només en càrrecs de representació pública
sinó en els càrrecs orgànics dels partits polítics, allà on és
el focus de decisions estratègiques. 



La meva vida política va molt més enllà d’aquests 10
anys, des de jove he estat vinculada a moviments de
defensa dels drets humans i en un moment crític com el
d’ara, ja fa quasi 20 anys, vaig decidir donar un pas més i
implicar-me en la vida política afiliant-me al PSC, el
partit que millor representa els meus valors i ideals
personals d’igualtat, llibertat, solidaritat i justícia social. 

Des del 2003 he assumit diferents càrrecs de
responsabilitat orgànica i de representació pública. Al
2007 vaig ser escollida regidora del PSC en les eleccions
municipals i vaig portar la responsabilitat al nostre
Ajuntament dels serveis generals, recursos humans,
igualtat i solidaritat fins les darreres eleccions del 2015,
quan van passar a l’oposició. 

Tant quan estaven a govern com ara a l’oposició, sempre
hem intentat fer propostes amb un esperit constructiu i en
positiu, el nostre interès sempre ha estat l’interès
col·lectiu del poble per sobre de qualsevol interès
partidista ni particular. Ara bé aquest esperit constructiu
no significa que estiguéssim d’acord amb tot lògicament,
ni al govern ni a l’oposició perquè precisament és en el
debat polític i en el respecte a la pluralitat d’idees on
creiem fermament que rau la base de la democràcia.
Sense pluralitat política no hi ha democràcia.

Hem mirat de treballar per Sant Quirze entenem la nostra
responsabilitat com un compromís envers la ciutadania,
amb capacitat de treball i amb la màxima disponibilitat,
amb rigorositat en la gestió dels recursos públics, i
sobretot, amb lleialtat a la nostra institució, amb lleialtat



al nostre Ajuntament que no ens oblidem és la casa de
tots i de totes.

Avui vull agrair a totes les persones que durant aquests
dies m’han fet arribar els seus missatges d’agraïment i a
totes les que durant aquest temps m’han donat suport,
m’han enriquit amb les seves crítiques constructives,
m’han ajudat a créixer com a persona, hem treballat en
equip per intentar millorar la vida dels nostres veïns i
veïnes i ajudar a fer una societat més justa i igualitària.

Agraeixo la gran tasca que desenvolupa el personal de
l’Ajuntament de Sant Quirze, la seva professionalitat i
vocació de servei públic, als meus companys i
companyes de consistori, als que estan ara i també als
que m’han acompanyat els anys precedents, amb els que
hem compartit govern en el que van aprendre el que
significa realment negociar i arribar a acords polítics i
també als de l’oposició, i vull agrair molt especialment a
totes les entitats i associacions del nostre poble, que són
un dels millors actius que tenim i sense les quals moltes
de les actuacions que repercuteixen en millorar la vida de
les persones no seria possible.

Com a regidora i portaveu municipal espero haver
representat dignament a la meva agrupació, a l’agrupació
del PSC de Sant Quirze uns companys i companyes
magnífics que durant aquests anys m’han donat la seva
confiança i als veïns i veïnes que amb el seu vot van
confiar i continuen confiant en nosaltres, espero també
haver estat coherent amb els nostres principis i valors.
Com sempre, estaré a disposició dels meus companys i
companyes per ajudar-los en el que calgui i per tornar a



posicionar el PSC com el partit de l’esquerra, el partit de
les persones.

Aquestes són les premisses que estic segura continuaran
vives en el nostre grup municipal socialista, amb el
company Carles i amb el nou company que s’incorporarà
el Manuel Cáceres, al qual aprofito per donar-li la
benvinguda i desitjar-li molts encerts i bona feina. Estic
segura que així serà.

Per últim, m’acomiado amb unes paraules que sempre
dic i continuaré dient amb orgull “sóc dona, sóc política i
sóc socialista”.

Gràcies i fins sempre!


