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UN NOU VENT PEL PLA DE SANTA MARIA 

Moltes vegades les persones més grans ens queixem del jovent, ja sigui 
perquè no ens els trobem gaire pel poble, perquè creiem que no s’impliquen 
prou o bé perquè no els veiem per  les festes locals; en definitiva, que quasi ni 
els coneixem. 

Aquesta vegada els planencs i les planenques estem de sort, ja que tot un grup 
de joves des dels 20 fins els 48 anys han decidit noblement i obertament 
presentar-se a les eleccions municipals del proper 24 de maig. 

Com a societat n’hem d’estar molt orgullosos, ja que són els joves els qui 
donen sentit als pobles i els qui han de construir el seu futur i el nostre present. 
Són la força i la rauxa, la saba nova que de ben segur farà reeixir el teixit 
planenc amb més força i, com han demostrat durant el seu procés constituent, 
governaran amb un estil diferent al tradicional: més participatiu, transparent i 
obert. 

Són el que diem la generació més ben preparada: tècnics superiors, 
professors, metges, mestres, treballadors socials, futurs periodistes, 
informàtics, arquitectes...,joves que ja estan al món laboral i saben el complicat 
que és avui dia ser pagès, treballar a la indústria, ser funcionari, ser autònom, 
és a dir, guanyar-se la vida en un món tant competitiu.  

Crec, perquè els conec a ells i a les seves famílies, que van a l’Ajuntament 
altruistament, per treballar pel poble, perquè els seus fills gaudeixin d’un poble 
millor, per protegir el patrimoni comú i  per què tenen molt a aportar-nos.  

Han elaborat un magnífic programa amb les actuacions que volen dur a terme 
en aquest mandat si surten elegits; però és clar, potser pensareu que, com 
d’altres, s'omplen la boca de promeses que no compliran. El que cal valorar no 
és tant si aquests propòsits s'executaran o no;  sinó el que cal destacar es que 
comptaran amb tots nosaltres. Penso que el més important és el seu 
compromís amb la PARTICIPACIÓ CIUTADANA, en crear els espais i canals 
on tots puguem dir la nostra i on les decisions sobre les nostres necessitats i 
els nostres diners es prendran amb l’opinió de tots els planencs i planenques. 

Ara és l’hora que ens deixem portar per aquest nou vent d’il·lusió, joventut, 
rigor i compromís i els fem confiança! 
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El Pla de Santa Maria, 14 de maig de 2015 


