Benvolguts convilatans,

D’aquí a pocs dies estem convocats a manifestar-nos a les urnes, la fórmula més
democràtica d’expressió que hi ha al món. Tots i cadascun de vosaltres podreu mostrar
lliurement la vostra opinió, la vostra opció política, triar el model de país que més us
agradi. El vot és l’eina més poderosa que tenim els ciutadans per canviar les coses, tots
junts, de forma majoritària. Per això, com a alcalde de Blancafort us vull demanar que
reflexioneu sobre la importància del vostre vot, sobre com n’és d’important que el feu
servir, que l’utilitzeu primer pel vostre bé, i després pel bé col·lectiu: el de la nostra
ciutat i el del nostre país.
Estem a les portes d’unes eleccions, el 27 de setembre, que no són unes eleccions com
d’altres. Són una cita electoral que ha de servir per canviar el futur, que ens ha de
permetre gestionar el nostres propis recursos per evolucionar, per créixer, per ser més
competitius, per atendre, com cal, les necessitats més bàsiques de la població i també
els drets universals com la sanitat o l’educació. Però no només volem canviar les coses
per motius econòmics, sinó també - ho sabeu molt bé - per qüestions més íntimes, per
preservar la nostra identitat nacional: la cultura, les tradicions i la llengua, greument
amenaçades per un estat centralista que ho vol uniformitzar tot i que reprimeix la
nostra forma natural d’expressió.
Els alcaldes i alcaldesses coneixem molt bé la realitat dels nostres pobles, els
problemes i els anhels perquè som l’administració més propera a la ciutadania, perquè
tenim l’oportunitat, cada dia, de parlar amb vosaltres, al carrer, al mercat, a les portes
de l’escola... I és per aquest motiu que creiem en un poder local fort i rellevant, que
lideri la regeneració democràtica i la nova governança a semblança del que tenen
altres estats del món amb molts beneficis pels ciutadans i ciutadanes.
Per aquest motiu us demanem, ara més que mai, que feu ús del vostre VOT, que no
deixeu escapar aquesta oportunitat de canviar les coses. I no només us demanem això,
també volem que convenceu als vostres familiars, amics i veïns que encara no s’han
decidit. El seu VOT també és necessari.
Les eleccions del proper dia 27 són l’oportunitat que té el poble de Catalunya per
decidir quin futur vol, lliurement. Ara no hi ha lloc per la indiferència, la renúncia o la
por.
Hi hem de ser tots i totes. Compto amb vosaltres. Per Catalunya i per Blancafort
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