Bon dia a tots els que hui heu decicidt acompanyar-nos
en aquest dia tant especial per a nosaltres i per al Mareny
de Barraquetes. Hui, ens acompanyeu en aquest plenari
per a constituir la nova corporació d'aquesta legislatura.
Benvinguts a la casa de la vila.
13 de Juny de 2015 comença una nova llegislatura, un
nou viatge que durarà 4 anys, una nova etapa amb nous
desafiaments, per a mi com alcalde i la nova corporació, i
com no, per al Mareny de Barraquetes com a poble.
I ací em referixc a una cita de Rodolfo Walsh: " El poble
havia d'apendre que estava sols i que tenía que lluitar per
si mateixa, i que des de la seua propia entranya traure els
mitjos, el silenci, l'astucia i la força".
Pero esteu tranquils que Jo i el meu equip de govern,
estem aci per a treballar per al benestar de tots els que
viuen al Mareny.
Per lo tant, una de les nostres tasques serà defendre els
interesos del Mareny de Barraquetes com a poble,
perque com ja sabeu nosaltres sempre hem estat ahi,
treballant per que el Mareny siga mes gran cada dia.
I com acostumbrem a dir nosaltres, "el treball ben fet no
està ben fet si es pot fer millor". I ahí serà on em trobareu
a mi, on trobareu al meu equip de govern i on trovareu
als Socialistes del Mareny de Barraquetes.

Jordi Sanjaime i Vivó

Dedicarse a la política es cuidar de les persones, en
politica ú es posa perque creu que pot millorar el seu
entorn, la societat, el benefici del seu poble i de la seua
gent.
I ací incluiría un pasatge de Nelson Mandela on diu : "El
meu ideal mes volgut es el d'una societat lliure i
democratica, on tots pugam viure en armonia i igualtat de
posibilitats".
Ja han pasat 8 anys des de les primeres eleccions de 2007,
on JO per primera vegada vaig ser elegit com alcalde del
Mareny de Barraquetes fins a hui. Els nostres objectius
han sigut prou clars, treballar, treballar i seguir treballant
per el Mareny de Barraquetes.
Hem aconseguit grans coses com a poble durant aquestos
8 anys, i una de les mes importants va ser que el govern
estatal, amb la seua majoria absoluta del Partit Popular
NO eliminara les Entitats Locals Menors. Va ser una lluita
dura i esfarragosa, pero junts aconseguirem que el govern
del PP retirara la llei que portava la desaparició del
Mareny de Barraquetes com a poble. I Ací vuic citar a
Jean Jacs Russó on diu "¡¡¡¡POBLES LLIURES, RECORDEU
ESTA MAXIMA, PODEU ADQUIRIR LA LLIBERTAT, PERO
MAI ES RECUPERA UNA VEGADA S'HA PERDUT!!!! Dit
açó queda clar el nostre objectiu.
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Els opresors, falsament generosos, tenen la necesitat que
la situació d'injusticia permaneixca a fi que la seua
generositat continue tinguent la posibilitat de realitzarse.
l'orde social injust es la font generadora, permanent,
d'aquesta generositat, que es nutreix de la mort, del
desànim i de la miseria.
Per lo tant, he de dir, que la independencia sempre ha
sigut el meu desitg, no es una paraula que tinga que
excluirse, sino una condició indispensable per a
l'existencia dels homens i dones realment lliberats. Es dir,
els amos dels seus mitjos materials que fan posible la
transformació radical de la societat.
I per a anar acabant, hui em senc molt feliç i satisfet per
que el Mareny de Barraquetes es el meu poble, es el
poble que pateix i riu amb mi, i que m'ha tornat a triar
com a màxim representant.
I per acabar faré referencia al que Victor Hugo deia, “que
el futur té molts noms, per als dèbils, inalcazanble, per als
temorosos desconegut, i per als valents, l’oportunitat”.
Per a nosaltres, hui 13 de Juny de 2015, el futur no és, ni
inalcanzable, ni algo, totalment desconegut, sinó una
bona oportunitat, de seguir oferint llibertat i prosperitat
Benvolguts amics, per a concluir, jo vos oferisc, la meua
lleialtat, la meua entrega i la meua convicció de que junts,
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insistisc, junts, arreplegarem els fruïts del que sembrem
durant aquestos quatre anys, per açò, afronte el temps
que ha de vindre en il·lusió, amb esperança i fortalesa.
MOLTES GRACIES A TOTS
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