Blancafort, 17 de desembre de 2012
Blancafortins/es,
Un any més i en nom del consistori que presideixo em plau adreçar-me a tots
vosaltres a les portes d’unes festes tan entranyables com les que s’apropen.
D’entrada agrair-vos, en general, el suport que va rebre en les darreres
eleccions la candidatura d’Esquerra Republicana i, per extensió, agrair
tanmateix el suport a les altres opcions nacionalistes. Tots esperem molt del
nou govern, tots esperem que un dia, no pas llunyà, la nostra pàtria pugui
decidir en llibertat el seu futur, sense cap limitació ni ingerència, atenent
únicament a la voluntat de tots, absolutament tots, els que l’habiten. Les
agressions que, per exemple, està patint la nostra llengua en l’àmbit de la
immersió educativa no fan sinó afermar-nos, encara més, en el nostre
propòsit.
Estem tanmateix a les portes d’un nou any en el context d’una crisi
econòmica que sembla no tenir aturador. Ens agrada, des d’aquestes ratlles,
reiterar i reincidir en la idea dels valors que han de presidir aquests temps i
que volem pel nostre Blancafort estimat: solidaritat entre veïns, per tal de
minimitzar, entre tots, els efectes devastadors de l’economia, imaginació i
esforç des de les entitats i institucions per tal de prioritzar i aconseguir
projectes necessaris pel benestar de la població amb uns recursos cada cop
més magres. Perquè en resum cal seguir, sempre, lluitant pel nostre benestar
i allà on no hi arribi el recurs econòmic d’abans cal posar-hi imaginació i
esforç solidari. Des de l’Ajuntament de Blancafort us demanem un any més
aquest bon veïnatge, aquest alè personal i col·lectiu que ens permeti seguir
endavant com a poble actiu que creu fermament en el seu futur. Iniciatives
com les del suport solidari a la Marató de TV3 que tots tenim molt recents en
la memòria ens encoratgen sobremanera en aquesta direcció.
Per acabar i com a principal motiu d’aquest missatge desitjar-vos de cor unes
bones festes. Desitjar-vos uns dies d’extrema felicitat en un context difícil,
desitjar que pugueu gaudir de la companyia dels vostres i què puguem,
plegats, gaudir de la família i la il·lusió, gaudir de totes aquelles mal
anomenades petites coses però que són, en definitiva, l’essencial i més
important de les nostres vides.

US DESITJEM BONES FESTES I UN MILLOR 2013!!!

MAGÍ BALTÀ VENTURA, alcalde de Blancafort

