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Governar	en	minoria	

Us	hem	 convocat	 avui	 perquè	 com	 sabeu	 el	 grup	municipal	 de	 CiU	ha	 decidit	
finalment	marxar	 del	 govern	 de	Mataró,	 i	 vull	 anunciar-vos	 que,	 de	moment,	
governarem	 en	minoria.	 Això	 sí,	 voldríem	mantenir	 la	mateixa	 línia	 de	 diàleg,	
col·laboració	 i	 entesa	 que	 hem	 tingut	 fins	 ara	 amb	 els	 grups	 de	 l’oposició,	 de	
manera	 que	 buscarem	 el	 suport	 necessari	 dels	 grups	 municipals	 per	 tirar	
endavant	els	projectes	de	ciutat.	Els	demano	responsabilitat	pel	bé	de	Mataró	i	
els	veïns	i	veïnes.	

El	 portaveu	 del	 grup	municipal	 de	 CiU,	 Joaquim	 Fernàndez,	 em	 va	 comunicar	
ahir	oficialment	 la	seva	decisió	de	marxar	del	govern,	de	renunciar	a	 les	seves	
competències.	I	vull	que	quedi	clar:	són	ells	qui	han	decidit	marxar	i	que	és	CIU	
qui	han	decidit	trencar	el	govern.	A	més,	les	raons	que	addueixen	per	trencar	el	
pacte	no	estan	a	 l’acord	de	govern	que	vam	signar	 l’any	2015.	Que	quedi	clar	
que	ni	jo	ni	el	PSC	hem	incomplert	el	compromís	que	vam	adquirir	llavors.	

En	 aquests	 moments	 que	 els	 catalans	 necessitem	 estar	 units	 i	 promoure	 el	
diàleg,	CiU/Pdecat	opta	pel	trencament.	

I	 en	 aquests	 moments	 que	 els	 ciutadans	 viuen	 amb	 incertesa	 i	 preocupació,	
CiU/Pdecat	aposta	per	abandonar	les	seves	responsabilitats	de	govern.	

Vivim	 uns	 moments	 incerts	 i	 complicats	 a	 Catalunya,	 que	 estan	 tenint	
conseqüències	 a	 tots	 els	 nivells,	 per	 això	 no	 vull	 deixar	 passar	 un	 dia	 més	
d’incertesa	sobre	la	governabilitat	de	l’Ajuntament	de	Mataró.	Avui	he	signat	els	
decrets	per	delegar	 les	competències	que	tenien	els	5	regidors	de	CiU	i	donar-
les	als	5	regidors	del	PSC.	Us	les	detallaré	més	endavant.	Però	abans	vull	tornar	
sobre	el	tema	del	referèndum.	

	

Referèndum	

Lamento	profundament	la	tensió	i	la	divisió	que	viu	la	nostra	societat	a	causa	de	
les	qüestions	identitàries,	que	mai	havien	estat	motiu	de	tanta	intranquil·litat	a	
la	societat	fins	a	la	convocatòria	de	l’1-O.	Com	molts	ciutadans,	estic	preocupat	i	
vull	diàleg	i	que	s’arribi	a	un	acord	per	treure’ns	a	tots	de	l’atzucac.	
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El	 diumenge	 vaig	 dir-vos	 que	 trobava	 innecessari	 i	 injustificat	 l’ús	 de	 la	 força	
contra	 una	mobilització	 pacífica	 i	 vaig	 demanar	 el	 cessament	 immediat	 de	 les	
accions	 policials.	 I	 ara	 ho	 torno	 a	 repetir.	 Vull	 que	 quedi	 clar	 que	 rebutjo	 la	
violència	sense	ambigüitats.	Qui	em	coneix	sap	que	el	que	dic	ho	dic	de	tot	cor.		

Per	això	també	em	sap	greu	que	algú	utilitzi	el	 fet	que	 jo	no	pogués	estar	a	 la	
concentració	ciutadana	de	dilluns	com	una	justificació	més	per	trencar	el	pacte	
de	govern.	La	convocatòria	es	va	fer	mentre	jo	ja	estava	a	Barcelona	i	no	em	va	
donar	 temps	a	desplaçar-m’hi.	Així	 li	 vam	 fer	 saber	 al	 primer	 tinent	d’alcalde,	
Joaquim	Fernàndez,	abans	que	sortís	a	 la	porta	de	 l’Ajuntament	 i	 recordo	que	
els	meus	 companys	 regidors	 socialistes	 també	hi	 eren.	Altres	 regidors	 tampoc	
van	poder	ser,	però	ningú	no	n’ha	fet	lectures	equivocades	al	respecte.	Així	que	
considero	poc	creïble	utilitzar	la	meva	absència	com	una	excusa	pel	trencament	
del	pacte	de	govern.	

	

Compromís	amb	Mataró	

Dit	això,	personalment,	vull	expressar	públicament	que	continuaré	sent	alcalde	
des	del	mateixos	principis	i	valors,	des	de	l’ètica	i	amb	transparència,	esforçant-
me	 més	 –si	 és	 possible-	 per	 aconseguir	 donar	 resposta	 a	 les	 coses	 que	
preocupen	 als	 mataronins	 i	 a	 les	 mataronines:	 tenir	 la	 ciutat	 al	 dia,	 i	 també	
tenir-la	preparada	per	al	futur.		

M’importa	 millorar	 la	 neteja,	 la	 qualitat	 dels	 serveis	 i	 dels	 equipaments	
municipals,	però	també	la	planificació	estratègica,	que	ha	de	permetre	abordar	
qüestions	 més	 complicades	 i	 de	 solucions	 més	 polièdriques	 com	 l’atur,	 la	
cohesió	social	i	el	desenvolupament	econòmic	de	Mataró.	

En	 definitiva,	 el	 que	 vull	 és	 ben	 senzill:	 Benestar	 pels	 ciutadans,	 Igualtat	
d’oportunitats,	 qualitat	 dels	 serveis	 públics	 i	 projecció	 per	 Mataró.	 I	 m’hi	
deixaré	la	pell.	Ara	més	que	mai.	Les	circumstàncies	obliguen,	tenim	el	deure	i	
un	compromís	ferm	amb	aquesta	ciutat.	
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Agraïments	

La	decisió	de	CiU	d’abandonar	el	govern	no	ens	agrada,	però	és	la	que	és	i	hem	
d’actuar	amb	responsabilitat	i	adaptant-nos	a	les	circumstàncies.	Hem	treballat	
conjuntament	durant	més	de	dos	anys	 i	estem	orgullosos	de	 la	 feina	que	hem	
fet	 junts	 i	 que,	 en	 bona	 part,	 es	 veurà	 feta	 realitat	 en	 els	 propers	mesos.	 Al	
marge	de	la	seva	decisió	d’abandonar	el	govern,	vull	agrair	als	regidors	de	CiU	la	
seva	feina	i	el	seu	esforç.	

	

Com	governar?	

Us	reconec	que	és	difícil	governar	en	l’Ajuntament	més	fraccionat	de	Catalunya,	
amb	9	grups	municipals	i	una	regidora	no	adscrita,	i	segur	que	serà	encara	més	
difícil	fer-ho	en	minoria.		

A	més,	ja	he	dit	abans	que	estem	en	un	moment	delicat	i	amb	una	tensió	social	
important.	Però	malgrat	tot,	tenim	les	ganes,	el	coratge,	i	sobretot	el	gran	sentit	
del	compromís	i	de	la	responsabilitat	per	fer-ho.	Algú	diria	que	potser	no	tenim	
un	 altre	 remei,	 però	 jo	prefereixo	dir	 que	 tenim	un	 gran	 repte.	 I	 com	a	 físic	 i	
afeccionat	a	la	filosofia	que	sóc,	m’agraden	els	reptes,	em	motiven.	

En	aquesta	nova	etapa	que	avui	encetem,	vull	dir	als	ciutadans	i	ciutadanes	que	
els	 que	 estem	 avui	 aquí	 presents	 governarem	 per	 a	 tots	 els	 mataronins	 i	
mataronines,	que	ens	esforçarem	per	ser	sensibles	a	la	pluralitat	de	la	societat	i	
que,	 per	 això,	 actuarem	amb	 il·lusió	 i	 sobretot	 amb	prudència,	 perquè	 el	 que	
ens	mou	 és	 l’interès	 comú.	 Escoltant,	 dialogant	 i	 fent	 participar	 a	 la	 resta	 de	
grups	 donarem	 solvència	 a	 les	 decisions.	 Ens	 queda	 més	 d’un	 any	 i	 mig	 per	
endavant	i	sabem	que	no	serà	fàcil,	però	assumim	el	repte	i	tenim	energies	per	
fer-ho.	Des	de	la	humilitat	dels	petits	i	amb	l’ambició	dels	grans.		

Els	 regidors	 del	 PSC	 que	 avui	 m’acompanyen	 (el	 meu	 PETIT	 GRAN	 EQUIP)	
assumiran,	de	moment	i	tal	com	he	dit	abans,	totes	les	carteres.	
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El	cartipàs	

El	cartipàs	queda	de	la	següent	manera:	

-Núria	Moreno:	1a	tinent	d’alcalde.	Regidora	d’Urbanisme,	
Desenvolupament	Econòmic	i	Cultura.	Inclou	matèries	com	Patrimoni,	
Promoció	de	ciutat,	Comerç,	Empresa,	Ocupació	i	Normalització	
Lingüística.		

-Joan	Vinzo:	2n	tinent	d’alcalde.	Regidor	de	Benestar	Social,	Habitatge,	
Sanitat,	Salut	Pública,	Consum	i	Gent	Gran.			

-Juan	Carlos	Jerez:	3r	tinent	d’alcalde.	Regidor	de	Serveis	Centrals,		
Seguretat	i	Bon	Govern.	Inclou	Participació,	Policia	Local,	Protecció	Civil,	
Mobilitat.	

-Miquel	Àngel	Vadell	:	4t.	tinent	d’alcalde.	Regidor	d’Educació,	Espais	
Públics,	Equipaments	municipals	i	Sostenibilitat.	

-Marisa	Merchán:	5a.	 tinent	d’alcalde.	Regidora	d’Esports	 i	Polítiques	de	
Gènere.	Inclou	LGTBI,	Joventut,	Ciutadania,	Convivència	i	Cooperació.	

La	meva	idea	és	passar	de	5	a	4	àrees,	simplificant	l’estructura	organitzativa	de	
l’Ajuntament,	però	això	ja	ho	veurem	més	endavant.	Ho	acabo	de	proposar	a	la	
junta	de	portaveus,	en	la	que	hem	donat	compte	de	la	situació	i	he	comunicat	
aquest	cartipàs.	

Moltes	 gràcies	 per	 la	 vostra	 assistència.	 Estic	 a	 la	 vostra	 disposició	 pel	 que																
vulgueu	preguntar.	


