Primer de tot, com vam fer en el ple d'investidura, volem reconèixer la dedicació i esforç de
l'anterior equip de govern.
També volem agrair molt especialment la confiança de la gent que ha votat pel canvi, s’han acabat
les majories absolutes, els martinencs i martinenques heu decidit que el poble ha de canviar. Tot
això no hagués estat possible sense vosaltres. I tampoc hagués estat possible sense l'Àngels i la
Montse, que van agafar amb força un vaixell trencagels fa quatre anys, i ara recollim els resultats de
la seva feina feta.
També volem donar les gràcies a Movem Sant Martí i ERC per les seves ganes, esforç, i sobretot
valentia per fer que aquest canvi sigui possible, per fer viable aquest pacte d'esquerres a Sant Martí
Sarroca.
Se'ns acusa de no tenir experiència en aquests assumptes institucionals, i és cert, com tothom qui
comença, però no se'ns pot acusar de no tenir les ganes, la força, les eines, l'energia i sobretot la
voluntat, i on hi ha voluntat, hi ha camí per recórrer. Per això demanem al poble en general i als
treballadors de l'ajuntament en particular, amb qui esperem formar un bon equip, una mica de marge
i de paciència, on tots i totes ens puguem anar adaptant i agafar el ritme que toca.
Els canvis sempre generen una certa por i una alerta, és normal, en aquest cas no creiem necessària
la por, volem un poble per tothom, per qui ens ha votat i per qui no ens ha votat, un poble
socialment just i enriquidor. Per trobem molt bé l'alerta, ja que així ens mirareu i ens podreu avisar
si alguna cosa no va bé, ja que volem treballar pel poble però amb el poble, les portes estan obertes i
us animem a participar. Governar és manar obeint al poble.
Aprofitem per desitjar una molt bona Festa Major al poble i als barris. Esperem gaudir d'aquestes
festes que venen i us animem a participar-hi. Gràcies a la comissió de festes i a totes les entitats del
poble i dels barris per fer-ho possible.
Volem acabar de la mateixa manera que al ple d'investidura, amb la part final d'un poema de Martí i
Pol, un poema que us convidem a fer-lo vostre, perquè només amb l'esforç de tots ho farem
possible:
Tenim a penes el que tenim i prou:
l'espai d'història concreta que ens pertoca, i un minúscul
territori per viure-la.
Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.

