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Imma Ferret. 
Discurs presa possessió.  
Mandat 2019-2023 - 15 juny 2019 
 
 
Molt bon dia regidors, regidores, veïns i veïnes, i tothom que segueix aquesta 
sessió constitutiva de la nova corporació, tan presencialment com a través de  
les xarxes socials. Sigueu benvingudes i benvinguts  a aquesta Sala de Plens 
de l’Ajuntament de SMMONJOS.  
 
En primer lloc vull agrair als regidors i regidores la confiança depositada en mi, 
al escollir-me una vegada més, per presidir aquesta corporació per aquest  
mandat 2019-2023, atenent a la voluntat de la majoria de veïns i veïnes, que 
així ho van expressar en les eleccions municipals del passat 26 de maig.  
 
Si mirem  aquesta sala, aquestes parets, que acullen el ple, màxim òrgan  de 
govern municipal, podreu comprovar que poc ha canviat des d’aquell maig de 
1979, quan els ajuntaments democràtics tornaven a casa nostra. Avui, al  2019, 
aquesta mateixa sala continua sent sòbria, sense pompa, sense luxes, perquè 
els canvis realment importants estan fora. El municipi que avui tenim és molt 
diferent d’aquell de 1979, perquè precisament des d’aquesta mateixa sala, els 
diferents governs municipals sorgits de les eleccions democràtiques, juntament 
amb els i les treballadores de l’ajuntament, han aconseguit la transformació de 
Santa Margarida i els Monjos com segurament mai s’havia fet en la seva 
història. I la diferència és precisament  en els serveis públics municipals de 
primera categoria que tenim. On no hi havia pràcticament de res, avui tenim 
molt: tenim serveis públics municipals de qualitat i per a tothom. 
 
I això ha estat possible gràcies als veïns i veïnes, els d’avui i els d’ahir, perquè 
sempre han apostat per donar el seu suport majoritari a governs progressistes i 
compromesos, governs sorgits de candidatures com la que avui em porta a ser 
aquí.  
 
Una transformació que ha possibilitat que una dona  com jo pugui ser 
alcaldessa d’aquest municipi per primera vegada el 2011, i obrir camí per fer  
visible el talent femení en llocs de direcció i responsabilitat en les 
organitzacions, aspecte tan necessari per avançar cap a la plena igualtat i 
aportar noves visions a la societat,  per fer-la créixer reflectint la realitat que ens 
envolta. Per mi és un gran honor entomar novament aquest repte pels propers 
quatre anys i el compromís que assumeixo  pel municipi que estimo.  
 
Santa Margarida i els Monjos d’avui, és l’espai de terra on habitem  els 7503 
veïns i veïnes dels Monjos, La Ràpita , Cal Rubió, Cal Claramunt, Sardinyola, 
Mosquerola, La Rovira, Puigdésser, Can Ferran, Cal Salines, les diverses 
masies i petits nuclis. 
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El nostre municipi és l’espai de terra on arrelen les empreses de bens i serveis 
que formen el nostre teixit industrial. Dels seus professionals del camp, de 
comerços i de serveis. 
 
Els nostre municipi és també de tothom que ens visita, que ve a conèixer i 
gaudir del patrimoni cultural, històric i natural, sigui per unes hores, o sigui per 
més temps, ja sigui de pas per les diverses infraestructures de comunicació 
que ens travessen. 
 
El nostre municipi és també municipi veí dels municipis  que tenim al costat i 
dels quals mantenim estrets lligams i relació amb Vilafranca, amb Castellví, 
amb Castellet, amb Olèrdola, amb St Martí, amb Pacs. 
 
El vostre municipi, és el meu municipi, on he nascut i crescut, on vull seguir 
madurant i pel qual teniu el meu compromís directe, actiu i decidit. 
 
Treballar per la cohesió social no té data de caducitat. Com tampoc en té voler 
avançar amb justícia social. Ni molt menys apostar per la millora constant de 
les condicions de vida de tothom sense excepció. Per això  el projecte que 
encapçalo no té data de caducitat, perquè malgrat canvien els temps, canvien 
les cares visibles,  el projecte anomenat municipi de Santa Margarida i Els 
Monjos no caduca, està aquí, davant dels nostres ulls, és la terra que trepitgem 
demanant seguir avançant.  
 
L’herència d’una política municipal progressista,  dona força i arrels resistents. 
L’experiència en la gestió, un actiu de valor incalculable. L’entrada de saba 
nova, un plus d’energia i garantia de futur. Així és el projecte de govern que 
continuaré liderant per aquest mandat, que aposta per seguir endavant, 
pensant i governant amb i per als 7503 habitants d’aquest municipi, sense 
exclusió. 
 
D’aquesta manera vull agrair  als regidors i regidores que vau formar part de 
l‘ajuntament en el passat mandat, i que no en formeu part en l’actual. Gràcies 
per la vostra dedicació i servei al municipi. Gràcies, Joan, Jordi, Josep i 
Montse. I de forma especial , agrair els regidors que vaig tenir el plaer de poder 
compartir la feina en  l’equip de govern socialista. Persones treballadores, 
compromeses i honrades, que han contribuït a fer créixer el municipi que 
estimem i estic convençuda que continuaran fent-ho. Moltes  gràcies  Raimon 
Gatell, Andreu Clemente i Paco Garcia.  
 
També vull donar la benvinguda al consistori els regidors i regidores d’aquest 
ajuntament que avui hem pres possessió del càrrec. Alguns i algunes ho feu 
per primera vegada, altres ens retrobem novament després d’haver compartit  
mandats passats en formacions polítiques diferents i també alguns  que 
continuem des del  mandat anterior. A tots i totes us vull dir que som membres 
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del ple municipal, màxim òrgan de representativitat democràtica al municipi i 
que es mereix del respecte institucional per part de tots i totes,  atenent i 
defensant el mandat que ens han encarregat els  nostres veïns i veïnes, 
sempre des de l’opinió política diversa i plural,  representativa de la realitat 
social que ens envolta. Estic convençuda que sabreu trobar en tot moment  
l’entesa i cordialitat  per fer del debat polític exemple de convivència. 
 
Encetem doncs mandat, m’heu atorgat presidir aquest consistori novament i ho 
encaro amb empenta i compromís de continuar treballant pel municipi de les 
persones, per viure i conviure amb qualitat i benestar, per assolir els reptes de 
futur, sempre amb l’aposta ferma per la igualtat d’oportunitats, per la cohesió i 
justícia social.  Així ho crec i així s’hi compromet tot l’equip de govern socialista 
que encapçalo. Persones que viuen, participen i coneixen la realitat de 
SMMONJOS i que posen les persones com a prioritat. 
 
Per finalitzar, voldria compartir una frase que va dir la senadora pel partit 
demòcrata als EEUU, la senadora més jove de la història dels EEUU,   
Alexandria Ocasio Cortez, dona humil, lluitadora i compromesa amb la millora 
de la societat, quan va dir: 
 
 “ no has de ser perfecta, però has d’estar compromesa el 100%” 
Aquest és també el meu desig i el meu compromís pel municipi que estimo. 
VISCA SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
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