


I un dia el poble va entrar a l’Ajuntament

El dictador Franco havia mort l’any 1975, però la
democràcia no va arribar als governs municipals fins a
l’any 1979. S’havien celebrat dues eleccions a les Corts
Generals i un referèndum constitucional, però la promesa
de convocar eleccions municipals s’anava allargant sense
sentit. La nostra ciutat, com tantes d’altres, tenia dèficits
en els serveis més bàsics: aigües residuals, enllumenat,
asfaltat de carrers, escoles, escombraries i brutícia, pobresa,
desestructuració urbana...

Aquells anys van servir perquè anéssim dissenyant en el
pensament la ciutat somniada. Visitàvem les persones dels
diferents barris, fèiem enquestes d’opinió sobre l’estat de
la ciutat, més com a excusa per conèixer el seu grau de
preocupació i d’implicació amb la feina de transformació,
que s’endevinava complexa, que no pas per fer una autèntica
estadística.

Es tractava de desvetllar les esperances esmorteïdes per
tants anys de dictadura, d’entusiasmar la majoria amb els
ideals dels valors democràtics a nivell local, de
comprometre’s amb les urgències de millores socials, de
saber que, recuperant les llibertats públiques a cada ciutat,
ho aconseguíem a Catalunya sencera.

Palpàvem una realitat crua, copsàvem l’energia d’un poble
disposat a treballar sense defalliment per superar aquella
situació suburbial que el franquisme havia creat.

Els socialistes no vam guanyar aquelles eleccions del 3
d’abril de 1979, però era evident que Mollet era d’esquerres.
La suma de vots del PSUC i del PSC donava una majoria
aclaparadora, i CDC va afegir-se a l’anomenat  “pacte de

progrés”. Començava un treball sense final, amb més
il·lusió que destresa, amb més somnis que coneixement
real del funcionament de l’Administració pública.

L’eslògan socialista era ENTRA AMB NOSALTRES A
L’AJUNTAMENT. I així ho he entès sempre més. No vaig
voler ser candidata el 1979; tampoc el 1983. Servia els
ciutadans i ciutadanes amb la meva professió de metgessa,
que sempre m’ha apassionat. Quan, finalment, l’any 1987
vaig encapçalar la candidatura socialista i, en ser la més
votada, vaig esdevenir alcaldessa del poble que m’havia
vist néixer, no podia treure’m del cap aquell “entra amb
nosaltres...”

No hi ha entrava sola, entrava amb tots vosaltres, no era
més important que vosaltres, era gràcies a tots vosaltres
que podia representar a la meva ciutat. Feta la opció,
guanyades les eleccions ,el que no podia fer era decebre-
us.

En l’activitat política s’ha de servir el poble i donar el
millor d’un mateix, treballar sense límit. No pots pensar
en el que rebràs, però 22 anys després només tinc paraules
d’agraïment cap als ciutadans i ciutadanes pel que m’han
ensenyat i pel que m’han permès fer per la meva ciutat.

Col·lectors, voreres, escoles, biblioteques, parcs, instituts,
ambulatoris, dignificació dels barris, cohesió de la ciutat,
una idea cada vegada més madura del gran paper que
Mollet podia i havia de fer en la recuperació de la dignitat
dels seus habitants, de l’exemple de municipi ambientalment
avançat. De la lluita i el compromís d’uns quants a la
representació oficial de tot un poble. De les comissions
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de defensa del riu Besòs o de Gallecs a l’acció decidida
i ferma des del Govern de la ciutat per recuperar-los i
protegir-los. De suburbi a ciutat equipada. De grisor a
espai per viure amb qualitat.

I…vam ser subseu olímpica, i exemple de protecció
ambiental, i premi per la millora de l’espai públic urbà, i
referència obligada en el debat del municipalisme català. I,
després de les eleccions de 1987, van venir les de 1991,
primera majoria absoluta de la història, i les de 1995, cura
d’humilitat, compensada amb l’amplíssima majoria de
1999, i la victòria difícil, però victòria inqüestionable, de
2003.

Agrupem en aquest àmbit els programes de treball  per
canviar Mollet, aquell Mollet dividit per la carretera nacional,
amb els blocs de l’Oliva, sense estructura de barri ni serveis
de ciutat; els pisos Sala, en lloc del barri equipat que és
avui Plana Lladó; els blocs del marge dret de la N-152, que
avui formen part del barri de gran qualitat urbana que és
Can Pantiquet. En ells anunciàvem el que durant aquests
22 anys d’alcaldia socialista hem aconseguit: soldar barris,
eliminar pobresa i barraques, trencar el dualisme entre centre
i perifèria, tenir en compte la memòria del passat per poder-
hi escriure el present, catalanitzar la vida publica, construir
com a elements de cohesió social escoles, biblioteques,
centres cívics, un museu…, urbanitzar avingudes i rambles
per passejar i per ajudar el petit comerç, demostrar que un
altre urbanisme és possible en barris com Can Borrell o La
Vinyota. Les diferents actuacions de revolució verda, el
nombre de metres de zona verda per habitant, la gestió de
residus i aigües residuals, l’energia alternativa i, sobretot,
la preservació de Gallecs, símbol d’una concepció de natura
que permet que tothom en pugui gaudir respectuosament,
i posar límits al creixement de la ciutat.

Aquesta ciutat de classes populars, de treballadors
assalariats, de petit comerç, d’associacions veïnals, de
tallers i indústries, d’efervescència cultural, té ànima
progressista i ens ha fet confiança repetidament. He intentat
respondre amb treball  i constància, amb orgull de poble,
tenint clar que ser alcaldessa és una experiència inoblidable
i una emoció permanent, però també un compromís d’esforç,
de treball dur, basat en un contracte democràtic temporal
de quatre anys que cal anar complint cada dia. Que ningú
pensi que la política és un lloc on s’arriba per servir-se’n
en comptes de servir.

Mollet ha confiat en nosaltres, els socialistes,i hem intentat
retornar-li la nostra gratitud per aquesta confiança amb
una ciutat més humana i equipada, aprenent cada dia dels
més humils i reconeixent-los el seu esforç personal quan
aporta recursos a les arques públiques, i quan dignificar
els seus habitatges privats, alguns dels quals eren
d’autoconstrucció com el barri de Lurdes i altres
d’urbanisme franquista que calia deixar enrere.

En el camí he perdut bons amics, Ezequiel Martin, Rafael
Conejo, Manel Arroyo, que han omplert de tristor molts
dies. La mort també m’ha pres els pares que tant havien
patit per mi. He fet el camí amb dues filles aferrades a les
cames en senyal de protesta per les hores robades. He après
a saber què són les ítaques.
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