Jurament
13/6/15 – Sant Pere de Vilamajor
Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de portaveu de l’Assemblea popular de Sant Pere i Sant Antoni de
Vilamajor, assumint com a única lleialtat la que té a veure amb la veu i voluntat
dels veïns i veïnes dels nostres municipis.
No reconec cap altre poder que el que emana del poble.
No reconec cap altra jerarquia que no sigui la que constitueix, de forma
orgànica, la comunitat humana, en el nostre cas, de Sant Pere i Sant Antoni de
Vilamajor; des de l’individu, a la llar, el barri, el municipi i el territori que, des de
la llibertat i la fraternitat, en acte de sobirania radical, decidim entre tots i totes.
També faig compromís i lleialtat a les causes internacionals, que inevitablement
ens afecten localment, per abusos del poder econòmic i màfies polítiques que
mantenen a un terç de la població mundial en situació o risc de pobresa, i que
desprecien i malmeten els recursos naturals dels planeta.
En aquest mateix sentit, prenc compromís de treballar per la dissolució de
l’hegemonia del poder polític i econòmic allunyat idel poble i del que n’és
depredador. De l’homogeneïtzació del coneixement, la informació i de
l’educació dels nostres infants i joves. Una Hegemonia i una homogeneïtzació
que ens imposa una forma de ser i pensar; que ens limita les nostres capacitats
humanes de crear i prendre la totalitat del nostre potencial personal i col·lectiu.
En definitiva, juro per la meva consciència i honor esdevenir eina al servei del
poble, tot fent prevaldre la veu i voluntat dels veïns i veïnes, reconeixent-los
com a l’únic estament de poder i decisió.
I tot això, em comprometo a fer-ho amb el cor obert; amb la voluntat sincera
d’estendre amb cada relació l’amor pels meus propers. Prenc el compromís
sincer de no ofendre, i fer de cada paraula i gest un element de construcció
comuna.
Gràcies per la vostra atenció
Mercè

