NOSALTRES MATARÓ
Discurs de l’alcalde amb motiu de La Crida de la Festa Major
25 de juliol de 2015. Balcó de l’Ajuntament. 20 h

“Mataronins i mataronines,
Avui és un dia HISTÒRIC...
I ho és senzillament perquè estem aquí, plegats, a punt per cridar a una sola veu
GLÒRIA A LES SANTES.
Aquest és l’any del Bequetero i ho celebrem acompanyats de la Banda de Gaianes.
L’any també de les Diablesses, les nostres dones de foc, i dels Tabalers do Maresme,
que fan ni més ni menys que dos quinzes.
...I he dit HISTÒRIC, perquè en pocs minuts, després de deixar-nos omplir el pit de
música, d’olor a pólvora, el temps quedarà en un segon terme i l’únic tic-tac que
ressonarà serà el de la veu de la germanor comptant fins a 15.
És la veu de grans i petits, de joves, de mataronins i mataronines d’aquí i d’allà, de
visitants que volen compartir amb nosaltres la nostra festa, la veu del seny i la rauxa.
És la veu també del respecte a la figura d’en Robafaves, el reconeixement de la seva
autoritat i majestuositat, tot un símbol.
Mataró pot ser i ha de ser una gran família.
Una família amb una única bandera... la del blau marí com el que a tots ens abraça,
amb creu vermella, com la sang que corre per tots nosaltres. En definitiva, la de
l’Estendard que a tots ens representa.
Deixeu-me dir que estic orgullós de ser de Mataró, de ser un de vosaltres i dono
gràcies per ser l’alcalde d’una ciutat que no té res a envejar a d’altres.
Crec fermament que NOSALTRES, ELS MATARONINS, contagiats de l’alegria, de la
força, de l’empenta de la nostra Família, de les nostres colles, de tot el que

representa aquesta Festa Major, estem preparats per afrontar i superar els nostres
reptes.
Tot arribarà, no obstant. Temps al temps, perquè com he dit abans, ara i avui, en
aquest minut, en aquest segon, estem a punt, a punt per a fer història.
Avui, plegats, comencem unes noves Santes.
Mataronins i mataronines,
 A punt, els balls de la nostra Família
 A punt, les comparses
 A punt, els músics
 A punt, el seny
 A punt, la rauxa
 A punt, la CULTURA (VISCA LA CULTURA!)
 A punt, Mataró!
A punt, tot a punt!
Que comencin Les Santes!
Visca Mataró!
Visca Catalunya!
GLÒRIA A LES SANTES!!! “
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