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Amb aquest acte, senzill i sense parafernàlia, volem 

visualitzar dos valors: 

 ENTESA i COMPROMÍS 

 

ENTESA  

Entesa sobre la necessitat d’abordar el disseny i 

planificació d’un futur conjunt per a la nostra ciutat.  

 

Ara és el moment.                      

La crisi ha fet forat a la ciutat, ha deixat tocats els nostres 

sectors econòmics i hi ha moltes famílies que s’ho passen 

malament. També ho és per a tota la ciutat, la desigualtat 

és un factor limitant del creixement i de la prosperitat i de la 

qualitat de vida.  

No podem esperar més.  

Estem actuant en plans i programes de xoc i d’actuació 

urgent en polítiques socials i amb plans d’ocupació, 

l’oposició també es preocupa i fa propostes (DEAS) 
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Però com a representants de la ciutadania, com Ajuntament 

–Govern i oposició / oposició i Govern–. Tenim la 

responsabilitat de mirar més enllà del dia a dia i aixecar la 

mirada i promoure les reformes estructurals necessàries 

que serveixin, no per pal·liar, sinó per curar. No per 

subvencionar, sinó per incentivar la recuperació.  

La ciutat necessita un programa de futur, que pugui ser 

compartit per les forces polítiques de l’Ajuntament, i pel 

conjunt de la ciutadania, amb especial protagonisme pels 

agents econòmics i socials de la ciutat. 

 

Ja s’han fet passos rellevant en la definició dels pilars que 

han de sustentar aquest programa de futur: 

1. Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat  
 

2. Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i 
territorial 

 
3. Imatge, promoció i reconeixement de la ciutat 
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I també s’ha establert una mecànica que garanteixi la 

participació ciutadana i l’escolta de veus expertes i 

autoritzades. 

I també s’avança en  la revisió de peces estratègiques que 

hem de repensar:  

El Pla estratègic del Port de Mataró. 

El Pla estratègic del TecnoCampus. 

El debat educatiu que hem encetat. 

O el nou Pla estratègic de promoció de ciutat. 

Altres peces importants 

La suma de tot això és el que anomenem Mataró 2022, una 

idea global que articuli el rol de cada peça al servei 

d’aquests tres reptes, cada m², cada instrument municipal 

com a oportunitat per trobar solucions a aquest repte. En 

definitiva es tracta de revisar, de refer o d’innovar sobre 

aspectes claus de la ciutat, entre d’altres: 

. La gestió del territori al servei de la sostenibilitat i de 
l’economia. 

. La revisió dels nostres models econòmics. 
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. Com ens presentem davant del món.  

. Com millorem la nostra estructura d’entitats cíviques i 
socials.  

. La necessitat de connexions i infraestructures. 

. Els serveis i politiques per la igualtat d’oportunitats i la 
cohesió.  

. La gestió d’inversions públiques i privades a la ciutat. 

. No busquem un altre estudi per tenir arxivat, ni per complir  

amb un tràmit. Dos reptes : 

- Avançar fins al final � per això valor ENTESA 

- Sortir de la zona confort � fer-ho de la mà de les 

entitats, associacions, agents socials i de la ciutadania 

Volem un treball de reflexió, obert i participatiu, però volem 

uns resultats aplicables i executius.  

El protagonisme d’aquest procés no és l’Ajuntament ha de 

ser la ciutat. Per això l’altre valor que avui vull posar de 

relleu és el: 

COMPROMÍS 

Un compromís dels representants polítics que avui firmem 

aquesta declaració.  
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Vull agrair, especialment als grups municipals de l’oposició 

la seva disposició i participació. Tinc molt clar que aquesta 

declaració no serà, no és un xec en blanc que doneu al 

Govern i que, per tant, hi hauran mecanismes clars de 

seguiment i de participació a l’abast dels grups municipals. 

La  certesa de què serà sostenible. 

I un agraïment especial a en Francesc Teixidó que assumit 

la responsabilitat –gens fàcil- de presidir aquesta comissió.  

Però és evident que si es busca el compromís de tothom el 

Govern municipal ha d’obrir canals clars de treball conjunt i 

de consens. 

Ara ens correspon obrir canals de compromís a fora, amb 

la ciutadania i amb les entitats i amb les altres 

administracions públiques per a aquest programa compartit 

que apunta a la ciutat del 2022. 

Moltes gràcies.  


