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Benvolgudes i benvolguts, 
 
Aquesta tarda poso punt i final a una etapa molt important de la meva vida, la de Regidora 
per la CUP-AMUNT d’aquest consistori, amb molta tristesa haig de renunciar a aquest 
càrrec. Com ja sabeu he estat mare i junt amb la meva situació laboral m’és impossible 
compaginar-ho tot  i dedicar al nostre estimat poble i a les planenques i planencs el temps 
que es mereixen. 
 
Fa més de 7 anys que em vaig presentar amb la candidatura de la CUP, una candidatura 
plena de gent jove amb les idees molt clares, amb moltes ganes de canviar les coses i amb 
moltíssima il·lusió. Unes companyes i Companys que ens hem acompanyat al llarg 
d’aquests anys i hem crescut conjuntament, ens hem entès i ens hem complementat i hem 
fet una gran feina conjunta a nivell d’Assemblea. Persones que s’han convertit en amigues 
i amics, que sempre formaran part de la meva vida i que els dono les gràcies per ser com 
són. 
 
A totes les planenques i planencs que ens han donat suport, gràcies per fer-ho durant tots 
aquests anys i us demano que ho seguiu fent. També us demano disculpes per no poder 
seguir, però se que m’entendreu per prioritzar la família, els meus fills ara són el primer. 
 
Dono les gràcies a totes les Regidores i els Regidors de l’Ajuntament amb qui he coincidit 
i que tot i les discrepàncies hem pogut arribar a consensos i ens heu resolt dubtes quan ho 
hem necessitat. Des de que la CUP vam arribar, les coses a l’Ajuntament han canviat, i 
ha estat la nostra presencia qui ho ha fet possible. Animo a que això segueixi així i espero 
que un dia es pugui arribar a la transparència total i a que els diferents grups polítics 
arribin a treballar conjuntament pel bé del poble. 
 
Emplaço a l’equip de govern, un cop més, a que escolti als grups polítics a que si hi ha 
idees bones les posin en pràctica conjuntament que se’ns tingui més en compte que no es 
guardin les propostes en un calaix. L’Ajuntament som tots els grups, totes les Regidores 
què hi som presents perquè representem als planencs i planenques que ens han votat. 
 
També us demano que reviseu les partides en l’àmbit social, infants, joves, dones, 
immigració, gent gran, salut mental, diversitat funcional…hi ha moltes propostes que es 
podrien dur a terme per les persones perquè l’Ajuntament som les persones, recordeu: la 
sobirania resideix en el poble, el poble mana i el govern obeeix i aquí s’oblideu d’això. 
La tendència que es pràctica és la de pensar en què els hi convé a les planenques però no 
se’ls hi pregunta i això és un gran error. I siusplau, no deixeu que destrossin el territori, 
no als macro projectes que volen carregar-se la Plana de Secà com el de les Plaques Solars 
o el macro polígon industrial. 
 
Per últim vull fer un agraïment a totes les entitats del poble, elles el teixit més important 
del que comptem, s’ha de vetllar per elles perquè puguin seguir fent actes i donant vida 
al nostre poble.  
 
Regidores, regidors, Alcalde, Secretari i totes les persones que treballen al Consistori 
gràcies. Ens veiem aviat.  



 
I als meus Companys que us quedeu a peu del canó, seguiu amb la lluita, dieu la vostra, 
només així se’ns escoltarà. Segueixo estant present d’una altra manera i en una altra 
vessant però segueixo pel que pugueu necessitar. 
 
Salut, ens veiem als carrers. 
 
 
 
 
 


