Diputats. Diputada.
Alcalde Mas. Alcalde Baron, Alcalde Mora.
Senyors Regidors. Senyores regidores.
Senyores i senyors.

Qualsevol història té un cert fil temporal. Una trama, molt actors.
La meva presència, avui, aquí, en aquestes condicions, és el fruit
del treball de molta gent diversa. Per aquest motiu, voldria abans
de res, començar expressant el meu agraïment a un seguit de
persones.

Gràcies, en primer lloc, als 46.629 ciutadans que van votar en les
passades eleccions municipals. La nostra representativitat
descansa en bona mesura en ells i els hi vull estar agraït. Gràcies,
especialment, a les 8.420 persones que van confiar en la
candidatura que vaig tenir l’honor d’encapçalar.

El vot és la conseqüència d’un treball previ, de molts mesos i de
molts anys de treball. Per això, també vull expressar el meu
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agraïment a tots els companys que han participat del projecte
socialista al llarg del temps, doncs si bé és cert que ara som altres
els que portem la bandera, sense el seu compromís social, res
hauria estat possible.

Gràcies especialment al grup municipal socialista sortint,
encapçalat per en Joan Antoni Baron, gràcies per la feina feta
primer al govern, i després, durant els darrers quatre anys, a
l’oposició. M’agradaria fer una menció especial per la Montse
López i el Quico Melero, que m’han ajudat durant l’últim any a
preparar‐me per aquest moment.

Gràcies també al meu partit, el Partit del Socialistes de
Catalunya, encapçalat a Mataró per el meu company i amic
Xesco Gomar, i dirigit a nivell nacional per en Miquel Iceta, qui
m’han brindat tot el seu suport des de bon començament.
Gràcies també, al meu cap de campanya, Esteve Terradas, i a tot
l’equip: la Nuria Padilla, la Noemí Sabán o l’Alicia Romero per
citar‐ne algun exemple, que amb il∙lusió, constància i convicció
han fet possible aquest moment.
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Gràcies a en Manel Mas, en Remigio Herrero, en Juan Antonio
Ciller i en Manel Patricio pel seu acompanyament polític i
personal durant aquests darrers anys.

Gràcies a tota la candidatura que m’ha acompanyat i
m’acompanyarà els propers anys. Junts i en equip aconseguirem
les fites que ens ha marcat. Recordeu que l’èxit sovint depèn més
d’un mateix que dels altres.

I, gràcies, d’acord amb una de les meves màximes polítiques:
“sense la gent no som res”, a totes les persones que amb il∙lusió,
treball i sacrificis han aconseguit que una convicció es tornés en
una realitat tangible. Permeteu‐me i perdoneu‐me que no us
enumeri, doncs segurament em deixaria algun nom, i no vull
cometre cap injustícia amb cap de les persones que amb els seus
somriures i atencions, tan i tan bé m’han cuidat tot aquest
temps.

Deixeu‐me, això sí, tenir unes paraules especials pels meus amics
i la meva família. Senzillament, vull pronunciar una vegada més
el meu compromís amb ells:
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Madre, tu alma y la mía son una,
Padre, tu eres el viento que agita mis alas.
Hermanos y amigos,
mis huesos,
mi carne,
mi corazón.

Gràcies també als companys de govern de Convergència i Unió,
encapçalats per en Quim Fernández, que han entès i compartit el
lema amb el qual vull batejar aquest període: Nosaltres, Mataró.
Us asseguro que aquest agraïment es traduirà en lleialtat i
confiança per, entre tots, fer gran aquesta ciutat mitjançant
l’acord pel progrés de Mataró.

Per aconseguir‐ho, per millorar la nostra ciutat a partir de ja, des
d’aquest mateix moment, vull insistir en aquesta declaració
d’intencions.

Nosaltres, Mataró.
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Mai la primera persona del plural ha esdevingut una declaració
d’intencions tan forta i tan clara; una necessitat tan certa.
Nosaltres, els uns i els altres, expressa la voluntat de trobada, la
voluntat d’unió que fa la força.

Alhora, mai un “nosaltres” havia estat un mandat de la
ciutadania tan estrident. Aquest és ara el nostre repte, el diàleg
cosit al consens. Cadascú des de la seva identitat, amb fermesa,
però sense excloure’n a l’altre. Un nosaltres per col∙laborar i
posar el nostre talent al servei de la ciutat.

Deixeu‐me que ho repeteixi una vegada més, de fet tantes com
facin falta, “Nosaltres, Mataró”. Aquest és el signe del nostre
temps. Agrupar‐nos, agermanar‐nos entorn el fet indiscutible
que ens uneix, el compromís i la passió per la nostra ciutat, la
voluntat de fer‐la avui, i sobre tot, demà, la ciutat que somiem
pels nostres fills i nets.
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Una ciutat cohesionada entorn a un projecte col∙lectiu és un
somni, que ara mateix, esdevé en una necessitat palmària.

Aquest moment que vivim no és un moment qualsevol. És cert
que totes les generacions proclamen el caràcter únic del seu
temps, però la nostra ho pot fer amb objectivitat. Hem viscut i
vivim una crisi econòmica i social que afecta amb cruesa a la
nostra ciutat. Aquesta crisi és un corcó que dia rere dia, amb
crueltat i de manera summament injusta mina els pilars sobre els
quals descansa la nostra ciutat i el seu futur. La seva superació
requereix la implicació de tothom, des de la política i des de
l’economia, des de les institucions i des del carrer.

És de justícia reconèixer que no és la primera vegada que la
ciutat afronta un repte de gran magnitud. Del 79 al 83, el primer
Ajuntament democràtic i els que li van seguir van trobar‐se una
ciutat per cosir territorialment i socialment, així com una forta
crisi econòmica.
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És interessant recordar que, paradoxalment, en aquell primer
consistori, encapçalat pels socialistes, Joan Majó va ser alcalde
amb el suport del PSUC i de CiU. Com també ho és, que amb
compromís, convicció i valentia van ser capaços de capgirar la
situació amb dues eines: el poder polític i la col∙laboració
ciutadana.

Salvant les diferències, però conscients de les similituds, aquesta
és avui també, la recepta, NOSALTRES MATARÓ.

D’una banda, no veure la pluralitat política com un niu
d’interessos propis, sinó com una oportunitat per obrir i enriquir
el relat de ciutat, el rumb que Mataró ha de seguir en els propers
anys. En aquest punt, m’agradaria aixecar la mirada als grups
municipals. Us convido al diàleg i al consens, i us dic, que des
d’avui, vull ser un alcalde amb la mà estesa, sempre obert al
diàleg i a la crítica.

De l’altra, cercar les complicitats imprescindibles amb la
ciutadania, per creuar l’horitzó de benestar al que tots aspirem, i
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per aconseguir la ciutat cohesionada, de progrés i d’oportunitats
que somiem i necessitem.

I tot, des de l’element que ens uneix a tots, Mataró.

Dins d’aquest context, l’Ajuntament té una missió clara: liderar la
ciutat cap a aquell punt.

Amb aquest lideratge, nosaltres hem d’afrontar i mirar de
resoldre tres grans reptes.

En primer lloc, promoure les reformes estructurals necessàries
per poder solucionar les dues nostres grans deficiències: una
taxa d’atur i un taxa de fracàs escolar massa altes tant en termes
relatius, com en termes absoluts.
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Hem de ser capaços de convertir cada metre quadrat en una
oportunitat per fer florir l’activitat econòmica. Estic parlant de
l’arribada de “El Corte Inglés”, de potenciar el comerç de
proximitat sense excloure cap punt de la ciutat, inclòs el Mataró
Parc. Deixin‐me fer un incís, l’arribada de “El Corte Inglés” no
serà fàcil i demano generositat a tots perquè no ens ho deixem
perdre.

Haurem de posar l’èmfasi molt especialment en TECNOCAMPUS
com a pol generador de coneixement i innovació, com a referent
per a empreses i emprenedors de la comarca. Haurem de
treballar els polígons i la indústria, així com explorar possibles
nous sectors econòmics. Haurem de parlar de turisme familiar
lligat a l’oci, a la cultura i l’esport. Haurem de parlar del port.

Haurem de posar‐nos de valent i amb convicció per ajudar a que
els 12.360 aturats que ara mateix hi ha a Mataró puguin trobar
feina.

Unir treball i educació és una decisió conscient. La clau del futur
econòmic i social de Mataró és el seu capital humà.
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Per aquest motiu, tots estem d’acord que, en un context
d’interdependència global, l’Educació és un motor per al progrés
social i per a la competitivitat de la nostra economia. La
prevenció de l’abandonament escolar i la promoció de l’èxit
educatiu constituiran les estratègies a desenvolupar per generar
oportunitats socials per tothom en el marc d’un entorn global
cada vegada més competitiu.

En segon lloc, cohesionar la ciutat, la seva gent donant solució a
dues amenaces: la convivència i la pobresa.

Dues amenaces que estan íntimament correlacionades.

La pobresa. Una prioritat que ha d’inspirar l’acció de govern
durant aquest mandat i que ha de cercar la col∙laboració de tots
els agents socials i econòmics de la ciutat. Els efectes més
esfereïdors de la crisi encara estan presents a les nostres famílies
i hem de treballar per evitar la seva cronificació.
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La convivència és també un tresor que hem de preservar entre
tots. El dret a gaudir de la ciutat és quelcom que hem de garantir
pel conjunt dels mataronins i mataronines amb independència
del seu barri de residència.

Mataró no és pot permetre que una part de la seva gent no
tingui garantit aquests drets fonamentals. Aquest “Nosaltres,
Mataró” és també la intenció de no excloure els més vulnerables
del projecte de ciutat.

En tercer i últim lloc, recuperar la confiança de la ciutadania en
les institucions i en la gestió de recursos públics. Hem d’adquirir
un compromís ètic que s’ha de traduir en l’adequació de la
institució per donar resposta a les demandes ciutadanes d’una
major transparència, millorant el rendiment de comptes i
fomentant la coresponsabilitat, tant en el dia a dia de la ciutat,
com en el disseny dels projectes que han de definir el seu futur;
defensant el municipalisme com a motor de progrés i de
democràcia.
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Si entre tots, som capaços de resoldre aquests tres grans reptes,
estic ben segur que tindrem la ciutat que volem. Una ciutat
vertebrada socialment, oberta al món, progressista, més justa i
amb igualtat d’oportunitats, sana, educadora, per viure i
conviure, una ciutat, en definitiva, que sap on va i que camina
amb determinació cap al seu futur.

Aquests són doncs els meus reptes com alcalde. Prometo
afrontar‐los amb voluntat de teixir, de construir, d’enriquir,
d’obrir i de fer créixer.

També ho són del govern fonament en l’acord pel progrés de
Mataró.

Un govern estable però que per abordar els reptes als que ha de
fer front la ciutat, necessita una majoria més àmplia, entenent la
paraula amplitud més enllà dels vots, i pensant‐la com la
conformació de totes aquelles forces polítiques que vulguin
contribuir al progrés de la ciutat des del respecte al marc
institucional i els drets humans.
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Per aquest motiu, des de la fermesa de saber el que som i el que
no som, però entenent que un de sol no pot abordar aquests
reptes, sabent que la identitat no és un fenomen excloent,
pronuncio aquesta primera persona del plural convidant‐vos a
participar de la mateixa. Nosaltres, Mataró.

Un nosaltres que és tan ric i divers com ho és la nostra societat.

Polítics i sindicalistes que amb vocació de servei volen
transformar a millor Mataró. Joves que volen una ciutat dinàmica
i atractiva, comerciants o petits empresaris, que potencien
plegats la ciutat, veïns i veïnes que aspiren coresponsablement a
una ciutat amable i en bona convivència, pares i mares, que
desitgen que Mataró camini cap a les oportunitats dels fills o
filles, persones amb una discapacitat, que volen una ciutat sense
distincions ni barreres, gent gran que busca una Mataró on
gaudir al màxim de la seva bellesa, esportistes i amants de la
cultura, voluntaris de les moltes associacions sense ànim de lucre
que fan créixer l’ànima de Mataró.
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Un nosaltres, al servei del qual m’hi vull posar, un nosaltres a qui
haig de dir gràcies per deixar‐me ser el vostre alcalde, un
nosaltres a qui prometo passió i compromís extrems.

Intencionadament, vull fer una menció inclusiva però apart,
d’aquest nosaltres. Treballadors i treballadores de l’Ajuntament
de Mataró, som un equip, us asseguro i demano confiança
mútua. I com a equip, tenim una missió. Estic segur que junts
aconseguirem acomplir‐la. Alcem doncs plegats la nostra veu.

Mataronins i mataronines, és l’hora de Mataró. Endavant!

Visca Mataró !!

Visca Catalunya !!
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