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El dijous 14 de juliol em vaig estrenar com a regidora de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Tenia previst 
prometre el càrrec sense el famós “per imperatiu legal” i 
volia explicar per què. Per això, abans d’iniciar-se la ses-
sió, vaig demanar a l’alcalde si em concediria un breu 
torn de paraula tenint en compte que és potestat de la 
presidència del ple fer-ho o no. Em vaig quedar sense 
minut de cortesia. Publico, doncs, aquí les tres coses que 
volia dir.

La primera: volia i vull agrair públicament a la Maria 
que m’hagi passat el relleu ara, havent transcorregut tres 
anys llargs de legislatura. Estrenar-te en aquesta estra-
da amb tot el bagatge i coneixement acumulat al llarg 
d’aquest intens període al costat d’ella i de tot l’equip 
de Sal-CUP fa que, malgrat que el pols encara et tremoli 
una mica, hi puguis accedir amb força més “alegria”. I 
més quan saps que la continues tenint al costat, enca-
ra amb més fermesa i convicció, per recuperar el relleu 
quan faci falta.

La segona anava adreçada a tothom qui s’hagués pogut 
sorprendre de sentir que, en el moment de la promesa, 

no hi hagués posat l’habitual afegitó dels qui defensem 
la república i una república catalana. Allò de “ho prome-
to perquè la llei m’hi obliga”. No ho vaig fer. Tinc molt 
clar què hi diu al meu DNI, tant com el que diu l’arti-
cle 10 de la Constitució Espanyola, punt 2: “Les normes 
relatives als drets fonamentals i a les llibertats [...] s’in-
terpretaran de conformitat amb la Declaració universal 
de drets humans i els tractats i els acords internacionals 
sobre aquestes matèries, ratificats per Espanya”. Alguns 
farien bé de recordar que la Carta de les Nacions Unides 
reconeix el dret d’autodeterminació. Capítol I, article 
1, apartat 2. O la sentència de la Cort Internacional de 
Justícia sobre el cas de Kosovo, que diu que “qualsevol 
referència a la unitat nacional o a la inviolabilitat de les 

fronteres [...] s’ha d’interpretar contra un altre estat ja 
constituït i prou, en cap cas contra l’aspiració d’autogo-
vern dins les pròpies fronteres”.

I la tercera: manifestar que sento un gran respecte per 
les institucions, quan són radicalment democràtiques, 
però que no he estat mai dona de cerimònies. Procu-

ro ser molt escrupolosa amb les lleis i n’hi ha una que 
m’agrada especialment: la Llei de la transparència i bon 
govern, que voldria veure amb fets i no paraules, sobre-
tot en aquest Ajuntament.Per exemple, per prendre pos-
sessió del càrrec, tothom hauria de saber que he hagut 
de presentar una declaració de béns i patrimoni, i mani-
festar que no ostento cap altre càrrec en determinades 
empreses o en altres institucions que pugui comportar 
un conflicte d’interessos amb el de regidora a l’Ajunta-
ment. Això, amb la finalitat de publicar-ho al Portal de 
la Transparència. Sapigueu que, per si sentiu curiositat, 
res d’això no l’hi trobareu. L’únic que hi trobareu és un 
resum de les declaracions dels qui van ocupar aquestes 
cadires del 2015 al 2019.

Quan ens estripem les vestidures pel tema dels caixers 
i la gent gran, sempre és interessant veure on tenen els 
dipòsits i comptes els regidors. Quan ens omplim la boca 
de mobilitat sostenible, urbanisme amable i dret d’habi-
tatge, també és bo saber qui té quin vehicle, quants en 
té i quan els han adquirit, o quantes propietats tenen i a 
disposició de qui.

L’Ajuntament de les Franqueses, és a dir, els onze regi-
dors del govern, amb noms i cognoms, tenen de fa temps 
un requeriment del Síndic per posar fil a l’agulla en 
aquest tema; l’estat de dret també és això.

Escric aquest article ben feliç per una 
nova publicació de la Llibreria Santa 
Anna i més si parla de la vida de la 
seva patrona. És una mostra de la seva 
vitalitat des que a principis dels anys 
80 un grup de feligresos de la mà del 
rector de St. Esteve l’obriren on està 
situada la capella de Sta. Anna. El pro-
jecte va anar reeixint i l’1 de gener de 
2004 es constituí la Fundació llibreria 
Santa Anna de la parròquia St. Esteve 
de Granollers (coneguda popularment 
com a Llibreria Sta. Anna de la plaça 
de la Caserna). 

En un dels articles fundacionals 
se’n concreta la finalitat: divulgar el 
missatge cristià per mitjà de l’edició, 
venda de llibres i de mitjans audiovi-
suals, així com la venda d’imatges reli-
gioses  que siguin referents a les llars, 
en l’àmbit de la ciutat de Granollers i 
de la zona de la seva influència cultu-
ral i comercial.

Algú pot pensar si en el s. XXI té 
mercat. Doncs sí! És un servei: el de 
divulgar de tu a tu a les nostres con-
trades l’humanisme cristià. Sense  
pretensions lucratives, ajudar a des-
cobrir la riquesa cultural de la nostra 
tradició i de les diferents espiritua-
litats. Comprar un ciri, interessar-se 
per la vida del sant que porta el teu 
nom, buscar una estampa, adquirir 
una pel·lícula plena de missatge i que 
no trobaràs a cartellera o a la platafor-
ma de moda… Pot semblar a primera 
vista antic, fins i tot inútil, però ama-
ga tot un món que pot obrir els ulls a 
molts.

A més, cada any per la festa de Sta. 
Anna se celebra una diada festiva; 
aquest any s’escau aquest dimarts. 
Vol ser un dia de celebració oberta a 
tots. A més de la tradicional Missa al 
matí a St. Esteve, des del 2016 un pre-
gó a la tarda o la presentació d’un nou 
llibre obre l’aplec festiu de sardanes a 
la plaça de la Caserna de Granollers. 
I durant tot el dia el repic de la cam-
pana de la capella. Pregó, campana, 
sardana, cultura…, són signes que van 
sovint units. Són  fruit d’un poble on 
fe i vida han anat agafats de la mà al 
llarg dels segles. 

I no oblidem que Sta. Anna i St. 
Joaquim són patrons de les àvies i 
avis. Parlem molt del dia del pare i del 
dia de la mare, però no massa d’un dia 
dels avis… El 2021 el Papa Francesc va 
fixar el quart diumenge de juliol, prop 
de la festa dels sants Joaquim i Anna, 
avis de Jesús, com a data per la Jorna-
da Mundial dels Avis i la Gent Gran 
com una etapa de la vida meravellosa; 
en paraules del Papa Francesc: Enve-
llir no és una condemna, sinó una 
benedicció! 

La Llibreria el 2021 va complir 40 
anys. Encara no és vella, però si madu-
ra: que d’aquí a 40 anys segueixi amb 
tanta vitalitat i li puguin dir, felicitats 
que t’has fet gran i Sta. Anna és ara 
doblement la teva patrona!
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El divendres 1 de juliol a Mollet, com a moltes ciutats i 
pobles de Catalunya, van haver-hi convocatòries unitàri-
es contra la mort a les fronteres i en concret la massacre a
Melilla. 

La convocatòria a la nostra ciutat, impulsada per Mollet 
Acull amb el suport de quasi 30 entitats socials i políti-
ques, va ser l’expressió de la solidaritat amb la comunitat 
subsahariana que aspira també, com a éssers humans, a 
una vida millor. 

Les imatges a la tanca a la frontera entre Nador i la ciu-
tat autònoma de Melilla van ser esfereïdores, degut a l’ús 
desproporcionat de la força per part dels cossos polici-
als marroquins i espanyols que va provocar la mort d’al-

menys 37 persones. 
La ciutadania no podem mirar cap a un altre costat, les 

vides negres també importen. Per això des de Mollet en 
Comú volem condemnar la violència dels cossos policials 
i la política il·legal de devolució en calent.

Cal que les institucions europees i el Govern de l’Estat 
protegeixin i garanteixin drets humans i la vida de les 
persones que decideix immigrar, habilitant vies legals i 
segures per arribar a territori europeu. 

Cal emplaçar el Govern de l’Estat a obrir un investiga-
ció per aclarir els fets ocorreguts i derivar responsabili-
tats polítiques i penals als responsables de la tragèdia, 
acompanyat a què el president del govern espanyol retiri 
les seves declaracions realitzades elogiant la tasca repres-
siva de la policia.

Per acabar, cal una política migratòria que reconegui 
les imprescindibles aportacions de la ciutadania immigra-
da a l’estabilitat demogràfica i al creixement del mercat 
laboral al nostre país i desenvolupar polítiques d’acollida 
i inclusió.

Les vides negres importen
Maricarmen Moya

Regidora de Mollet en Comú


