AJUNTAMENT DE FLIX

Bon dia i moltes gràcies per la vostra presència avui aquí.
Moltes gràcies també per les paraules d’ànim i suport dels que acabeu de
parlar. És just per la confiança, ànims i suport de molta gent, començant per la
meua companya de vida, la Norma, continuant per la meua família, la de sang i
també la meua família política, que va des de Pere Muñoz fins a Marc Mur que
avui sóc aquí.
Per seguir amb els agraïments, fer-los extensius molt especialment a tots els
veïns i veïnes que ens han donat la seua confiança i al grup d’Unitat per Flix i el
seu portaveu, Xavier Sabaté, que han sabut llegir el moment que viu el nostre
poble amb la suficient lucidesa i mirada llarga com per veure en la suma i la
unió d’esforços la demanda molt majoritària de la ciutadania de Flix per seguir
endavant. Més enllà de possibles recompenses i càlculs electorals en el futur,
segur

que

tindrà

la

recompensa

que

exercir

la

representació

amb

responsabilitat sempre mereix.
I és que Flix fa temps que viu moments delicats que necessiten de
responsabilitat. Els que avui som aquí, som dipositaris d’un gran poder. El
poder de decidir com serà el Flix del futur. Com diuen els déus moderns, un
gran poder comporta una gran responsabilitat.
Sobre com ha de ser el Flix del futur i dels problemes d’avui, n’hem parlat molt
durant les setmanes que ens han precedit i que ens han portat fins aquí. En
continuarem parlant molt durant aquest mandat que avui comença. És cert que
les circumstàncies per dedicar-se a la cosa pública (la res pública, que també
m’explicava el meu professor de filosofia i que dóna nom a tota una filosofia
política com el republicanisme) no són les millors. Segurament a nivell de país
tampoc ho són.

www.flix.cat
ajuntament@flix.cat
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18
43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

Però un no tria les circumstàncies en què li toca assumir responsabilitats. És
allò de que un és ell i les seues circumstàncies. Valgui per qui us parla, per Flix
i pel país.
I precisament perquè un no tria les circumstàncies, cal encertar-la en tot allò
que sí pots triar. Com l’equip que t’acompanya i com l’actitud.
Per això encaro aquesta responsabilitat plena de reptes amb la millor de les
actituds i la millor de les companyies. L’empenta de la joventut, la ilꞏlusió dels
qui estimen Flix i la seua gent, el coratge del feminisme. El compromís per
damunt de tot, són les actituds del grup de gent que m’acompanya i és el meu
primer repte fer-me-les meues i traslladar-les a tothom. Són aquestes actituds
les que fan fàcil portar el pes de la responsabilitat que aquesta vara representa.
Un pes que conec i que he suportat, ni que sigui temporalment i per breus
períodes, durant aquests anys que he estat a l’ajuntament.
Aquesta vara em va acompanyar durant bona part d’aquella tardor del 2017
que ara sembla molt llunyana -potser massa- i durant la qual vaig exercir
l’alcaldia en funcions. Aquesta vara me acompanyar (o jo la vaig acompanyar a
ella) al Parlament de Catalunya un 27 de setembre. Vam anar plegats a
Brusselꞏles un 7 novembre. Ha sigut testimoni d’aquella ilꞏlusió colꞏlectiva i de
l’inici de la repressió que encara ens colpeix. Costa pensar que ara mateix,
mentre tots els que som aquí hem pogut prometre els nostres càrrecs sense
problemes, hi ha regidors com Joaquim Forn que després del jurament tornaran
a una celꞏla. Que hi ha diputats com l’Oriol Junqueras que veuran com tot just
demà passat no se li permet prometre un càrrec avalat per les urnes i la
ciutadania. Perquè com diu la pancarta que llueix al balcó de l’ajuntament,
l’autodeterminació no és cap delicte, valgui aquest record per reclamar un cop
més la llibertat de totes les preses i presos polítics.
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Crec que els 11 regidors que som avui aquí, compartiran amb mi, que per qui fa
el pas de presentar-se a unes eleccions, no hi ha major honor que poder
representar el seu poble. Ser portaveu dels seus anhels i dipositari de les
seues esperances colꞏlectives. Poder servir la gent. Perquè els que som aquí
dalt som sobretot servidors. Esta ha de ser la principal raó que motivi los
nostres actes: estar els propers quatre anys a disposició d’una comunitat que
ens ha fet confiança. Sigui des del govern, sigui des de l’oposició. Us encoratjo
a tots els regidors a que sigueu –siguem- propers. A que siguem igualitaris en
el tracte i generosos amb el temps que dedicarem als nostres veïns i veïnes.
Que els valors republicans siguin el vostre far i fer de Flix un lloc encara millor,
el vostre objectiu.
Demano per avançat perdó pels errors que segur cometrem. Demano també
per avançat implicació per a tenir-ne els menys possibles i per a que quedin
tapats per molts encerts. No prometo altra cosa que compromís, coratge i
treball, molt treball de tots plegats, per a fer que les circumstàncies que ara ens
acompanyen siguin millors d’aquí quatre anys.
Amb el convenciment que aquest esforç i compromís no ho serà només dels
que som avui aquí dalt sinó que serà també el l’esforç i compromís de tot un
poble que sap que depèn sobretot d’ell mateix, de tots nosaltres, guanyar-se el
futur. Estic convençut que el guanyarem, com sempre l’ha guanyat Flix.
Moltes gràcies i Visca Flix! S’aixeca la sessió.
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