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Sempre he pensat que cadascun de

nosaltres som els qui decidim i construïm la
realitat que ens volta, el poble en el que vivim.
Així mateix, tothom formem part d’un mateix
destí i no podem aïllar-nos del què li passa a les
persones que viuen arreu perquè depenem uns
dels

altres.

Per

tant,

també

tenim

una

responsabilitat envers el món al que pertanyem
i si volem contribuir a un canvi, aquest comença
per millorar cadascú com a persona. Aquestes són les reflexions i conviccions que he
après després de més de deu anys treballant al Fons Menorquí de Cooperació. I aquesta
és la meva política quotidiana, la que em mou i em motiva a ser una ciutadana activa amb
ganes d’ aportar el meu granet d’arena per millorar el meu entorn proper i llunyà.

Una de les primeres coses que em van explicar quan estudiava sociologia a Barcelona és
que som ésser socials, que ens necessitem mútuament per construir la nostra identitat i
realitat individual i social. Per això, m’agrada pensar que, més enllà de les diferents
visions que poden existir sobre com volem que sigui el món en que vivim, és necessari un
treball conjunt per gestionar i decidir l’esdevenir del nostre poble i que els valors com
l’escolta, el respecte, el diàleg i un sentiment comú que estem dins el mateix vaixell ho
han de fer possible. I també la humilitat: pensar que ningú té la veritat última ni és el
model a seguir. Aquest és un dels valors compresos durant l’any i mig que vaig viure a
Bolívia durant el qual vaig experimentar que no hi ha cap cultura ni posició social i
econòmica que en pugui mostrar més que una altra, sinó que és la humanitat de les
persones la millor escola. El mateix es podria dir de les diferents sigles i colors.

D’altres experiències que han omplert el meu temps i m’han fet ser qui som tenen a veure
amb la dansa, la música i el teatre que s’han convertit en una necessitat sensitiva i
emocional.

Ara, el fet que doni suport a aquesta candidatura per l’Ajuntament de Ciutadella, igual que
fa quatre anys endarrere, ho visc com una passa més en la meva política quotidiana.
Valoro la feina realitzada fins el moment per na Joana, en Bep, en Magí i en Pepe, els
criteris que l’han guiat com la honestedat, rigor, responsabilitat i respecte i els valors que
la defineixen com el suport a l’economia local, la cultura pròpia i una recerca del bé
general. El projecte que es presenta pels propers quatre anys, em genera la mateixa
confiança i credibilitat.
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