
                                                               

 

FORT LAUDERDALE - MATARÓ PROCLAMACIÓ DE CIUTATS 
AGERMANADES. 

Joan Mora Bosch, alcalde de Mataró, Fort Lauderdale, 18 de febrer de 2014 

Honorable alcalde Seiler, estimats comissionats de Fort Lauderdale, Sr. Marcelli, 
president de la Ciutats agermanes de Greater Fort Lauderdale Internacional. Estimats 
funcionaris del comtat de Broward. Gràcies per ser aquí, Moltes gràcies per rebre a 
Mataró, porta d'entrada nord de Barcelona. La seva organització és com el seu lema 
indica: "un passaport al món". Això suposa una gran oportunitat per a totes les ciutats 
que hi participem. 

PER QUÈ som aquí avui?  

Som aquí perquè Fort Lauderdale i Mataró tenen diverses similituds. I hem identificat 
quatre àmbits de cooperació en el futur: els negocis, l'educació, la tecnologia i la 
cultura.  

D'altra banda, Greater Fort Lauderdale Sister Cities International ofereix l'oportunitat 
única d'establir relacions amb 18 grans ciutats més. Som aquí per honorar Fort 
Lauderdale i aquestes 18 ciutats. Avui formalitzarem una relació que ja existeix. No 
obstant això, i abans de realitzar aquesta signatura, ja hem avançat en la majoria dels 
àmbits d'interès comú: 

a) Un acord, entre les incubadores d’empreses, per compartir projectes i ajudar als 
emprenedors (una empresa de Mataró a dia d’avui ja es beneficia d’aquest 
acord). Broward ja va rebre una delegació de negocis el juny de l’any passat.  

b) Es treballa per establir un programa d’intercanvi d’estudiants.  
c) Negociem per a promoure el projecte de creixement del port esportiu de Mataró, 

amb el saber fer de Florida. 

Això és important perquè significa que només estem donant forma una realitat que ja 
existeix. Perquè vol dir, que tirarà endavant no només entre les institucions oficials, sinó 
també entre els ciutadans i les organitzacions. Això també és important, perquè mostra 
com es treballa a Barcelona. Ens impulsa i som eficients. Sabem com gaudir de la vida, 
però som molt conscients que necessitem alguna cosa més: hem de fer de les nostres 
empreses, de les nostres ciutats i del nostre país un lloc millor per viure i treballar, un 
lloc millor per als nostres fills. Ens esforcem per prosperar i treballar dur per arribar-hi. 
Aquest és un valor comú, molt important, que Florida i Catalunya comparteixen. 



Mataró es troba a 20 quilòmetres al nord de Barcelona. 20 minuts amb cotxe del centre 
de Barcelona. Som una de les ciutats més actives de la regió metropolitana Barcelona. 
Som la  porta nord de Barcelona. Mataró està a 40 minuts al nord de l'aeroport 
internacional de Barcelona. I a 100 quilòmetres al sud de França. Florida, l'estat del sol, 
i Barcelona-Catalunya, Fort Lauderdale i Mataró tenen moltes coses en comú. Coses 
que poden ajudar a les nostres comunitats a aprendre els uns dels altres, per a un futur 
millor: 

El sud de Florida és una de les economies més dinàmiques d'Amèrica, a l’igual que 
Catalunya ho és a Europa. Amb 7 milions d’habitants, el 15 % de la població d'Espanya, 
representa el 20 % del seu PIB i el 35 % de les seves exportacions.  

Catalunya és la setena regió més desenvolupada d’Europa, després d'Alemanya 
meridional, Londres, París, l'eix Amsterdam-Brussel·les, el nord d'Itàlia i Lió.  

Florida és la destinació de creuers més important del món. Endevineu quina és la 
segona? Barcelona. Barcelona també és la primera destinació turística d’Europa. Com 
Fort Lauderdale és un dels millors d’Amèrica. El turisme és una indústria en creixement 
al nostre país. No només el nombre de visitants ha augmentat en un 8 %, sinó que la 
despesa que fan ha augmentat en un 12 %. 

La Universitat de Mataró és un altre gran avantatge. El TecnoCampus és part de la 
Universitat Pompeu Fabra, número 1 a Espanya, i encara que petita, una de les 
universitats més prestigioses d'Europa. Tenim 15.000 alumnes dels quals 3.000 estan al 
Campus de Mataró . 

Afegiu tot això a la qualitat natural dels nostres viatgers i comerciants, i tindreu la regió 
metropolitana de Barcelona: el lloc ideal per als negocis a Europa i, com Fort 
Lauderdale es troba a Amèrica, Mataró és una porta convenient per a Europa, Àfrica i 
els mercats d'Orient Mitjà. 

Florida i Catalunya, Fort Lauderdale i Mataró són dos bons llocs per viure i treballar. 
Posem-los junts i formem un equip per a un futur millor! Ara, espero haver-vos 
convençut a tots a venir i explorar el que podem fer junts. Us prometo que jo faré la 
meva part, i convèncer els ciutadans de Mataró per venir a Fort Lauderdale.  

Per concloure, l'objectiu principal d'aquesta proclamació de ciutats agermanades és unir-
se i prosperar junts. Som aquí per compartir experiències i valors personals. Som aquí 
perquè Estats Units i Europa representen grans valors. Estem a favor de la democràcia. 
Estem a favor de la igualtat d'oportunitats. Estem a favor de la llibertat. 

Alcalde Seiler, senyores i senyors, posem de la nostra part per fer d’aquests valors la 
base d’un futur millor per a Fort Lauderdale i Mataró Prosperem junts. Moltes gràcies. 

Joan Mora Bosch 
Alcalde de Mataró  


