DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN RECORD DE LA CONSELLERA
COMARCAL MÒNICA HILL GIMÉNEZ I DE CONDOLENÇA PER LA
SEVA MORT
Amb motiu de la defunció de la consellera Mònica Hill Giménez,
presidenta del grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya
al nostre Consell Comarcal, i en record seu, acordem aquesta
declaració institucional per deixar constància en el Llibre d’Actes
dels Plens de la seva empremta en aquesta institució i en tots
nosaltres, i per expressar el nostre sincer condol a la seva família
i amics.
Durant gairebé dos anys, la Mònica ha estat consellera comarcal;
però la seva relació amb aquesta institució ve de molt lluny, quan
tant la Mònica com el mateix Consell Comarcal eren molt joves.
Es remunta als anys 90; aleshores la Mònica era una jove
voluntària del Col·lectiu Bosc Verd. El Consell Comarcal va donar
suport al programa “Educació Ambiental a les Escoles de l’Alt
Penedès” i, durant 6 cursos escolars, la Mònica i altres voluntaris
de Bosc Verd van anar a gairebé totes les escoles de la comarca
per explicar quin és el paper dels boscos sobre els ecosistemes i
quins perills amenacen la seva supervivència. També van fer
sortides als boscos del Penedès perquè els alumnes coneguessin
els arbres autòctons, i perquè contribuïssin a plantar plançons de
roures i alzines als boscos afectats pels incendis forestals. Avui,
alguns d’aquells plançons seran arbres adults...

La col·laboració de la Mònica amb el Consell Comarcal va
continuar després amb el programa “El Cicle de l’Aigua”, dirigit a
conscienciar els nens i nenes sobre aquest bé tan escàs i tan
important per a la preservació de la vida i del medi natural. A
l’aula, construïen un aquari; també feien sortides als rius del
Penedès per conèixer la vegetació i la fauna de ribera i per
analitzar el nivell de contaminació de les aigües observant els
macroinvertebrats.
Era l’any 2002 quan la Mònica, com a presidenta del Col·lectiu
Bosc Verd, signava el primer conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal per fer realitat aquest segon programa.
Així doncs, l’empremta de la Mònica Hill (juntament amb la de la
resta de voluntaris) ha quedat en la natura del Penedès i en la
formació de milers de nens i nenes que van participar en aquells
programes i que avui són homes i dones i poden transmetre el
seu amor per la natura a les noves generacions.
Més endavant la Mònica va convertir la seva passió en professió,
i va entrar a treballar a la Mancomunitat Penedès-Garraf, al
Servei d'Educació Ambiental.
I finalment va ampliar el compromís associatiu amb el
compromís polític, i va intentar defensar els seus ideals des del
Moviment de Defensa de la Terra, l’Associació de Veïns del
Centre de Vilafranca, la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua, el projecte cultural Via Fora!, la Plataforma pel Dret a
Decidir, l’Assemblea d'Unitat Popular i la Comissió 11 de
Setembre de Vilafranca. Això, sense deixar mai el seu lligam amb
la Coordinadora d'Entitats Ecologistes de Catalunya.

L’any 2015 va ser escollida com a regidora a l’Ajuntament de
Vilafranca, on era cap de llista i portaveu d’ERC, i l’any 2019 va
tornar al Consell Comarcal convertida en presidenta del seu grup
polític.
La seva mort prematura, dijous passat, ha estroncat una vida
dedicada a millorar la natura, la ciutat i la vida dels altres, i ens
ha impedit a totes i tots poder seguir coneixent-la, aprendre de
la seva experiència i comptar amb la seva participació en els
afers comarcals.
Per això, expressem el nostre reconeixement per la seva persona
i per la seva trajectòria personal, i volem estar al costat de la
família i amics per acompanyar-los en aquests moments tan
tristos.
Mònica Hill, moltes gràcies per haver estat una dona tan
compromesa i lluitadora!

