Em dic Elisabeth Carrasco Gonzalez.
Vaig néixer a Premia de Mar l’any 1961. Estic casada,
tinc dos fills i un net. Soc filla de pares extremenys, i
malauradament com molts de vosaltres, no vaig poder
gaudir de l’educació en la llengua catalana (encara no
hi havia la immersió lingüística). De fet vaig haver
d’aprendre’l mitjançant els cursos del Consorci de
Normalització Lingüística quan ja era mare.
Els sentiments d’independència i la defensa dels drets
de les dones formen part dels meus valors des
d’adolescent. Als 20 anys vaig deixar els estudis per
començar a treballar i marxar de casa.
Vivint a Barcelona vaig treballar durant 15 anys en una empresa de Serveis
Informàtics, començant com a estudiant en pràctiques i acabant com a Tècnica
de sistemes.
Coincidint amb un canvi de domicili a Sitges, vaig participar en un procés de
concurs/oposició per a treballar a l’Ajuntament de Sitges, on vaig estar 14
anys treballant com a Funcionaria interina primer en l’Oficina d’Atenció
Ciutadana i més tard a la Regidoria de Via Pública. El darrer canvi de domicili
familiar l’any 2014 va fer que tornès a la comarca del Maresme i més
concretament a la meravellosa vila de Sant Vicenç de Montalt. Aprofitant la
proximitat, temporalment durant 9 mesos, vaig treballar en un Pla d’ocupació
local com a Auxiliar administrativa en l’Ajuntament de Cabrils en el
departament de Secretaria.
Arrel de la convocatòria de la Consulta de l’1 d’Octubre de 2017 prenc, com
molts xurravins, el compromís de no només participar com una ciutadana més
a una cita democràtica, sinó d’ajudar en tot allò que podia. Aquell acte
demòcrata, solidari i reivindicatiu, em va permetre conèixer més gent del poble,
i concretament als representants de l’ ANC que m’ajuden a integrar-me en el
teixit social i d’entitats de la vila.
El resultat de la consulta de l’1 d’Octubre va reflectir una majoria a favor de la
Independència, però sobretot va reivindicar el Dret a Decidir de tot poble lliure.
Degut a la repressió d’ un Estat Espanyol opressor i una pressió política
europea, el passat 21 de Desembre de 2017, es van haver de convocar
anticipadament unes eleccions autonòmiques, on el poble amb un gran anhel i
tossudament alçat va tornar a configurar un Parlament amb majoria de forces
Independentistes. Malgrat la nostre persistència, d’ ençà continuem tenint a
líders de la societat civil catalana, representants del nostre Parlament
legítimament escollits pel poble, activistes i artistes empresonats o a l’exili.
A uns quants d’ells, en breu, haurem de veure com els traslladen a Madrid,
lluny un altre vegada de les seves famílies. Allà començarà el seu judici o

escarni públic, i davant d’ un TSJ de l’Estat, s’ enfrontaran a llargues i dures
penes per permetre que el poble català parles.
Tots aquests esdeveniments, breument resumits, que han succeït en aquest
darrer any i mig a Catalunya i la resposta d’ Espanya m’han fet reflexionar.
Que vull?
• Vull la Independència de Catalunya. Sona fort, però no tenim un altre
sortida. Només sent independents podrem decidir allò que volem. L’Estat
Espanyol no ens respecta, ni com som, ni com fem, ni com pensem.
• Vull una República. Crec en els seus valors socials, de llibertat, igualtat i
fraternitat. La República, serà l’ eina per regenerar-nos, en aquests valors i
un nou sistema d’ Auto-Govern, més participatiu al poble i transparent. No
crec ni en els drets inherents, ni en els càrrecs successoris per
consanguinitat que representa la Monarquia.
• Vull una Democràcia. On tothom pugui somiar, expressar-se, decidir,
reivindicar, cantar,.. lliurement. Però no una Democràcia com la que hem
vist fins ara. Ha de ser una Democràcia participativa, on els ciutadans siguin
convocats a escollir el que desitgen, siguin responsables dels resultats, i
exigeixin als seus representants, que es compleixi allò que majoritàriament
s’ha aprovat.
• Vull una societat que respecti a les Dones. On la Igualtat entre homes i
dones sigui una realitat. On s’apliquin mesures per a la Conciliació familiar.
On es treballi per a eradicar la Violència de gènere i que les dones puguem
tornar a passejar tranquil·lament.
• Vull Transparència. Lluitar contra la corrupció i favoritismes. Els bens i
entitats públiques són de tots i totes, hem de vetllar per que s’ en faci un bon
ús i tinguin el millor destí possible.
No pertanyo, ni he militat mai, en cap partit polític. Sempre he viscut la
política com a simple espectadora, i he votat en funció de les campanyes i els
programes que presentaven uns i altres. Però ara l’escenari ha canviat, i ha
canviat molt.
Al llarg d’aquest últim any la societat ha donat mostres de suport i escalf A
TOTS els nostres representants polítics, en molts moments, alguns molt durs,
i de moltes maneres, algunes molt creatives, però sempre els hem demanat i
reclamat l’ imprescindible, UNITAT d’acció, per avançar JUNTS en l’objectiu
final d’aconseguir la Independència i construir la República Catalana.
Amb aquest esperit d’ UNITAT i participació va sorgir la Plataforma de
Primàries Catalunya. Una nova manera de fer política, on tothom pugui formar
part, on tothom es pugui sentir inclòs, on tothom pugui viure i fer política, tant
si pertany a un partit com si no. Primàries trenca amb la tradicional manera
de fer política de Partits amb les seves estructures hermètiques i
jerarquitzades. Les llistes tancades desapareixen, tothom en pot formar
part.

I en l’àmbit Municipal? Precisament, l’àmbit Municipal ha estat i és
fonamental, és l’ eina per l’ inici de l’ apoderament del poble. Necessitem
garantir uns governs municipals on hi hagi i en siguin representants una majoria
indiscutible de valors independentistes i republicans, que garanteixin les
polítiques necessàries que permetin fer efectiva la República Catalana. El
proper mes de Maig, tornem a estar convocats, i tornem a unes eleccions
Municipals a Catalunya que no podem perdre, no podem cedir els nostres
espais de representació, els hem de defensar i fer valer.
El consistori de Sant Vicenç de Montalt, en aquesta última legislatura es va
configurar amb una majoria sobiranista amb 10 regidors, davant dels 3 regidors
del bloc unionista (una mostra clara del pensament i sentiments dels vilatans).
Però en els últims mesos degut a uns desagradables esdeveniments, els
regidors de tots els partits van presentar i votar unànimement una moció de
censura al ara ex-alcalde, que com a resultat va esdevenir en el nomenament
d’un nou batlle (essent aquest un dels 3 representants del bloc unionista),i
posteriorment una nova organització i gestió en l’equip de govern resultant.
I aquí, en aquest nomenament, és on en clau de poble i de país no veig reflectits
ni els nostres sentiments ni confiances dipositades, i és així com entenc que el
poble ha de deixar de ser un simple espectador i ha d’ exigir el seu dret i
obligació de participar de les decisions, hem de deixar de ser el reclam de vot
cada 4 anys, per passar a ser un ACTIU en constant moviment de treball pels
nostres objectius de LLIBERTAT i PROSPERITAT.
Que puc fer?
• Participar en el procés de Primàries del meu poble presentant-me com a
candidata.
• No vull fer de la política la meva professió, però penso dedicar un temps de
la meva vida privada, per a treballar pel poble i veïns, alhora d’ una defensa
per l’ instauració de la República i els seus valors a casa nostre.
La meva experiència personal m’ha fet entendre que les tasques municipals
estan en mans dels Funcionaris, Tècnics i Personal laboral, els quals han
de passar per uns requeriments de coneixements que acrediten la seva
valia.
Als polítics, Batlle i Regidors els correspon estar en contacte amb el poble,
per a polsar quines són les seves inquietuds i necessitats, i així poder
treballar per gestionar els recursos locals eficientment i donar el millor servei
possible als seus veïns.

