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En primer lloc voldria agrair a tot el veïnat la vostra presència hui ací i, en
especial a tota la gent de Compromís, que esteu picant pedra des de fa
tants i tants anys per fer este moment possible, de fet, i vos parle amb el cor
a la mà, m’alegre molt més per vosaltres que per mi.

També als càrrecs públics que hui ens acompanyen (Alcaldes i alcaldesses
de poble veïns, regidors i regidores, Josep Bort i Xavi Rius (diputats a la
Diputació de València), Graciela Ferrer i Fran Ferri (diputats a les Corts
Valencianes), Clara Ferrando (S.A Hisenda), Joan Baldoví (diputat al
Congrés) i Enric Morera (president de les Corts Valencianes). És un honor
per a mi que esteu al meu poble i aprofite per agrair-vos la faena que esteu
fent per millorar la vida de tots els valencians i valencianes.  Gràcies en nom
meu però també en nom de Bonrepòs i Mirambell. 

També, com no als amics i amigues, i als companys i companyes de
Compromís que de tants anys de projecte compartit alguns ja sou les dos
coses. Per suposat a la meua familia, als Antolí i als Santolària (qué buenos
consejos me darías tío Jaime. Hoy, otro día que te echo de menos, como
siempre que voy a Alcublas). 

I per últim als meus pares i germans i a la meua Tamara, sabeu molt bé què
vol dir tindre’m de regidora i ara em patireu d’alcaldessa. M’ajudeu tant
cada dia que no tindria prou hores de discurs per agrair-vos-ho. 

Hui és un dia molt especial per a mi, si m’ho diuen fa uns anys no m’ho
haguera ni pogut imaginar: ser alcaldessa del meu poble. En les últimes
eleccions ja era una possibilitat tenint en compte que em vaig presentar
com a cap de llista de Compromís. I després del pacte amb el què vam
arribar amb el PSOE estava clar que m’anava a trobar amb este moment.
Estos dos anys a l’equip de govern ens han servit de rodatge, hem aprés
molt i crec que ho podem fer bé sobretot perquè al meu costat tinc a les
meues mosqueteres, Rosabel i MJo. Sense elles res seria possible, ni el que
hem fet fins ara que ha segut moltíssim, ni el que farem a partir d’ara.



Ruben, crec que teníem un repte que era demostrar que es podia governar
el nostre poble entre dos partits amb projectes polítics diferents amb
formes distintes d’entendre la política. Molts pensaven que no ho
aconseguiríem perquè a més ni tu ni jo teníem experiència política (això sí,
la teníem a la reraguarda, eh MJo i Jesús?). A eixes persones que no creien
en nosaltres els hem dit que sí, que sí que es pot.

Que si que es pot si tens capacitat de diàleg, ganes d’arribar a acords i un
equip amb ganes treballar cada dia per millorar Bonrepòs i Mirambell.

I eixa és la política del segle XXI,  la que no entén de majories absolutes la
que entén la pluralitat no com un problema sinó com una riquesa. Al nostre
poble ara canvia l’alcaldia però TOT l’equip de govern seguirem treballant
per fer realitat molts projectes que tenim encara pendents.

Si em pregunteu quins reptes tinc per davant com a alcaldessa ho tinc clar:

Fer que cada vegada siguen més veïns i veïnes els que s’impliquen en el
debat i les decisions que ens afecten a tots.  Estic convençuda que la
participació ciutadana és una ferramenta impressionant per augmentar
l’autoestima col·lectiva, construir el poble que volem entre totes i tots és un
repte apassionant i apostaré decididament per fer-ho possible.

I és que jo crec que, com he participat en associacions des de sempre,  en
algunes amb responsabilitats importants, estic acostumada a treballar
pensant en el bé comú de forma altruista, a escoltar, a confrontar punts de
vista i a buscar solucions col·lectivament. 

Tinc molta experiència en treball en equip, per això esta vara que rebré com
a alcaldessa no vull que siga “de mando” sinó “de lideratge”, al meu cap no
entra que el poble em nomene alcaldessa per a manar sinó que entenc que
el que m’encomana és que lidere un equip de treball amb una forma de
treballar més participativa, tenint en compte sempre que siga possible
l’opinió de la ciutadania.

També m’abellia dir-vos que seguiré treballant com a professora de
secundària perquè m’agrada el meu treball i perquè crec que és bo per a mi
no desconnectar del tot, del dia a dia a l’escola. 



Alguns diuen (i escriuen) que no podré complir amb el meu deure
d’alcaldessa, que no podré atendre al veïnat i que hauran d’esperar mig any
perquè els atenga. 

Esteu tranquils que per a mi l’atenció al veïnat és sagrada (només he faltat a
les meues hores d’atenció els 2 o 3 dies que tenia un acte oficial i he quedat
fora d’hores d’atenció amb tots els veïns i veïnes que m’ho han demanat).

I a més, ja vos avise: no tindreu a “mitja alcaldessa” perquè heu de saber
que tinc al meu costat a 5 regidores i regidors de l’equip de govern, entre
elles 2 companyes formidables (Rosabel i MJo),  però sobretot un col·lectiu
impressionant, de més de 30 persones preparades  per arromangar-se i
posar-se a treballar a tope des del minut zero.

En fi, no m’enrotlle més perquè allò que val no són els discursos sinó els
fets. 

Vull ser una bona alcaldessa, servir bé a la ciutadania, prendre les decisions
que més convinguen a l’interés general, assumir crítiques i entendre que
equivocar-se és normal però allò que val és saber rectificar a temps. 

Vull ser una bona alcaldessa i amb este propòsit em deixaré la pell cada dia
ara bé este (en)càrrec temporal no em despistarà del meu objectiu vital:

Seguir sent una bona persona compromesa amb el present i el futur del
meu poble i el meu País.

Moltes gràcies, a partir de dilluns (com durant estos 2 anys) em teniu a la
vostra disposició per al que necessiteu.


