PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DE CIU A MATARÓ PER A LES
ELECCCIONS MUNICIALS DE 2015
Teatre Monumental, 17 d’abril de 2015

President,
Alcalde de Mataró, amic Joan,
President de la Diputació
Alcaldes i regidors,
Presidents i membres de juntes d’entitats
Companys,
Amics i amigues, ...

Mentre preparava el que us volia dir, em va venir a la memòria l’acte que vam fer la setmana
passava a l’auditori de la Fundació Iluro sobre un mataroní il·lustre, Josep Puig i Cadafalch,
president de la Mancomunitat de Catalunya, arquitecte i historiador, un home savi massa cops
oblidat que, per fi, se’l comença a reivindicar.
Recordem la instal·lació, fa molt poc, del bust de Puig i Cadafalch, obra de Manuel Cusachs, al
Pati dels Tarongers de la Generalitat, després de reivindicar-ho durant molt de temps per
l’Ajuntament de Mataró i l’Associació d’Amics de Puig i Cadafalch. Així com un altre bust que
s’ha instal·lat al TCM.
El contingut de la Conferència lliga perfectament amb les paraules del President de la
Generalitat quan ens parla del nou país.
D’aquesta Catalunya que un bon grapat de catalans volem construir, perquè creiem que és el
millor pels nostres fills.
La conferència sobre Puig i Cadafalch la va fer l’honorable conseller de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila.
Ell – ja el coneixeu, President, és molt hàbil amb les paraules- s’ho va fer venir bé per trobar un
fil conductor que partís de la Catalunya de 1714 i arribés fins als nostres dies passant, això sí,
per la Mancomunitat.
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1714, 1914 i 2014 són tres dates que ell va associar a alguns noms, que jo em permeto ampliar:


El 1714 està associat a les figures de Rafael Casanova i el general Moragues



El 1914, a Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch



I el 2014, que està associat a la figura d’Artur Mas i també a tots nosaltres

Hi ha dos mots, dues paraules que relliguen els tres moments històrics: VALENTIA i LIDERATGE.
VALENTIA per plantar cara a aquells que ens voldrien callats i amb el cap cot... sí, amb el cap
cot
...a aquells qui només es recorden de nosaltres quan ens necessiten...
...a aquells que no paren de donar-nos lliçons de tot mentre amb els nostres diners i amb la
nostra iniciativa generen més, i més, i més dèficit...
...a aquells que no voldrien que canviés res; que no volen sentir la veu del poble; que els fa por
consultar la gent; que només parlen dels drets sagrats d’un paper però ignoren el dret sagrat de
les persones de decidir per elles mateixes...
Amb matisos, darrera d’aquells tres moments hi havia tot això.
I també hi havia LIDERATGE:




Lideratge per lluitar pels drets nacionals, per ser fidels a una manera de ser i fer...
Lideratge per enfrontar-se a estructures potents i organitzades
i lideratge per anar contra corrent, per fer i no només dir...
Insisteixo: lideratge per fer el que es diu, no només per dir el que s’ha de fer, que és
diferent...encara que més fàcil

I aquí, permeteu-me que aprofiti que tenim el president de la Generalitat per dir-li, crec que ho
puc fer en nom de tots:
GRÀCIES!!!


Gràcies per exercir amb dignitat, però sobretot amb LIDERATGE I VALENTIA el càrrec de
President de Catalunya...



Gràcies per fer-nos sentir un poble viu...



Gràcies per fer-nos sentir orgullosos de formar part del país que som i sobretot, donarnos ànims i ensenyar-nos un camí que hem de fer plegats per arribar a ser el país que
volem ser ...



Gràcies per ser un home de paraula...
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Gràcies per anar a Madrid i dir el mateix que dieu aquí...



Gràcies per donar-nos l’oportunitat de fer sentir la nostra veu...



Gràcies per tapar la boca a aquells que es creuen en possessió de la veritat absoluta...



Gràcies per pensar en les properes generacions i no en les properes eleccions,



Gràcies per fer-nos sentir orgullosos de ser convergents i de ser catalans...

President, per tot això, moltes gràcies!!!

Tenim davant nostra uns mesos, potser uns anys, apassionants.
Tenim davant dels nostres ulls, sent-ne protagonistes, una part de la història de Catalunya que,
amb el temps, es recordarà.
Tenim ganes que es recordi en positiu, que es recordi per la voluntat de tot un poble de decidir
el seu propi futur.
I quan parlo de decisió, sóc dels que no dóna res per fet, ni per guanyat.
Tinc molt clar el que vull pel meu país i per a la meva Ciutat, però el que més desitjo, és que
tothom es pugui expressar, pugui dir el que pensa, pugui ser prou lliure per ser ell mateix.
I la millor manera de parlar és votant i sabent el que es vota, perquè es vota i a qui es dona la
confiança.
President, el nou país que hem de construir, l’hem de construir de baix a dalt;
...l’hem de construir des de la base;
...l’hem de construir, també, des del municipalisme.
I aquí hi ha MATARÓ.
Mataró vol ser un actor important d’aquesta nova Catalunya, no solament un espectador.
Aquest any passat, quan hem commemorat el Tricentenari i el centenari de la Mancomunitat
de Catalunya ens hem adonat de dues coses, dues coses que de fet ja sabíem, però que han
quedat molt clares:
LA PRIMERA: que Mataró (entre el 1660 i el 1714) era la segona ciutat de Catalunya. Una ciutat
amb una burgesia agosarada capaç d’aconseguir el títol de CIUTAT, amb tots els privilegis que
això representava...
...o d’aconseguir que el 25 de juliol de 1708, l’arxiduquessa
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CRISTINA DE BRUNSVIC desembarqués a Mataró per a passar-hi cinc dies abans de casar-se a
Barcelona amb el rei Carles III, l’Arxiduc Carles d’Àustria.
I això, insisteixo, no va passar per atzar. Va passar perquè una classe dirigent mataronina, que
volia el millor per a la seva ciutat, es va moure, va pressionar, es va mullar per aconseguir-ho. I
això va donar notorietat, coneixença i influència a Mataró.
I LA SEGONA: que entre les persones que van pensar i van idear la Mancomunitat de
Catalunya...
...que entre les persones que van fer dels sentiments estructures d’estat, hi havia un mataroní
il·lustre: Josep Puig i Cadafalch, que en va ser el segon president, després d’Enric Prat de la
Riba.
Aquests són només dos exemples de la potència i de la força que hi ha a l’ADN d’aquesta
ciutat...
 ...una ciutat que va portar a casa seva la que havia de ser la reina de tots els catalans...
 ...una ciutat que va participar en crear les estructures d’estat dibuixades per la
Mancomunitat...
 ...una ciutat que sap treballar per convertir-se en la capital del gènere de punt durant
els segles 19 i 20...
 ...una ciutat on arriba la primera línia de ferrocarril de la Península...
 ...una ciutat i una comarca pioneres de la indústria de la flor i la planta ornamental...
 ...una ciutat capaç d’omplir les llars angleses de les famoses MATARÓ POTEITOS
 ...una ciutat que compta amb la primera obra d’Antoni Gaudí, l’única que NO va ser
finançada ni per l’església, ni per la burgesia, sinó per una cooperativa...
 ...una de les ciutats bressol del cooperativisme...
 ...una ciutat que, a més de Puig i Cadafalch, ha donat altres grans noms com: Joan
Peiró, Francesc Dorda, Miquel Biada, Jaume Isern, Antoni Comas, o Néstor Luján
...EN DEFINITIVA, una ciutat que no té res a envejar a la resta de ciutats del país; al contrari.
Hem estat líders i capdavanters durant molt de temps i això és el que volem tornar a ser.
Amb l’alcalde Mora, amb el company i amic Joan, i amb tot l’equip de Convergència i Unió...
Hem estat treballant aquests quatre anys per posar l’Ajuntament en ordre...
...per controlar un deute que ens ofegava...
...per redreçar la maquinària municipal de cara als nous objectius marcats pel nou equip que
entrava al govern de la ciutat però, sobretot, a les noves necessitats de Mataró.
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I hem fet molta feina, oi Joan?
Núria, Montse, Pere, Miquel, Olga, Ramon i també Marcel i Carol
I per fer-la hem tingut el suport i la complicitat d’un excel·lent equip de treballadors municipals
que han sabut estar al seu lloc.
Creieu-me quan us dic que tenim una equip de treballadors molt professional... un equip bo... i
en alguns casos molt bo.
Quan al començament he parlat d’aquell exemple que posava el conseller Vila per relligar 1714,
1914 i 2014, he dit que hi havia dues paraules que definien molt bé aquells tres moments:
VALENTIA i LIDERATGE.
VALENTIA i LIDERATGE són els mots que serveixen per explicar la major part de coses que hem
fet durant els quatre anys d’aquest primer govern de Convergència i Unió a Mataró.
Com que no us vull cansar, només us recordaré tres coses que crec rellevants:
LA PRIMERA: La VALENTIA i el LIDERATGE per plantar cara als poderosos, la banca i el Congrés
dels Diputats, amb el tema de les preferents. Abans de continuar, i per ser justos i no penjarnos cap medalla que no sigui realment nostra, he de dir que en aquesta batalla hi vam ser tots:
 Els grups municipals
 La Federació d’Associacions de Veïns...
 La Plataforma Estafabanca...
 El Defensor del Ciutadà...
 L’Agència Catalana de Consum...
 I també la maquinària municipal, que va fer un treball excel·lent...
...però calia liderar-ho... i aquí l’alcalde MORA va agafar el timó i va aconseguir que la gent
senzilla que havia confiat en Caixa Laietana els seus estalvis, que els va posar a les Preferents, i
que els van ENGANYAR i ESTAFAR dues vegades,... poguessin recuperar els seus diners amb els
mateixos drets que la resta d’estafats d’Espanya.
La banca i el Congrés de Diputats ens volien marginar.
Ens volien tractar com a ciutadans de segona.
Però tots plegats vam dir NO.




LA SEGONA: La VALENTIA i el LIDERATGE per acabar amb un dels conflictes històrics més antics
de la ciutat: el del CAFÈ NOU I EL PATI DEL CAFÈ NOU. Hem pogut tancar aquesta pàgina de la
nostra història de forma satisfactòria per a tothom:
Hem pactat amb la Unió de Cooperadors i amb el Patronat Sagrada Família...
... hem sabut trobar les complicitats necessàries
I com a resultat de tot plegat tenim que el Pati del Cafè Nou i el mateix Cafè Nou han passat a
ser patrimoni de la ciutat, han passat a ser propietat municipal. Un espai públic, un espai de
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tots... una vella reivindicació que gràcies a la generositat de totes les parts ARA s’ha pogut
aconseguir.
i LA TERCERA: La VALENTIA i el LIDERATGE per plantar cara al greu problema de les persones
que s’han quedat sense feina i que no poden pagar una casa, no poden pagar l’aigua o la llum
de casa seva. Són situacions doloroses que afecten homes i dones de la ciutat amb noms i
cognoms. No són un número o una cara a la televisió. I aquí, novament amb la FAVM i amb la
PAH estem treballant per donar solució als problemes...
...Sabent que, en primer lloc, hem de protegir els menors...
...i en segon lloc a les persones que s’ho passen malament...
...aquí hem augmentat el pressupost de Benestar Social i hem creat un fons social amb els
beneficis de la companyia d’aigües.
Aquest serà el gran eix del nostre programa electoral pels propers quatre anys. Perquè cal
ajudar a les persones. I no fent beneficència, sinó donant-los les eines per poder-se’n sortir.
Però mentre no troben una feina, cal donar-los suport per tenir una ciutat cohesionada i amb
empenta.
Un altre eix, no menys important, serà la promoció externa de la ciutat i la formació a tots els
nivells, que han de ser font de feina pels mataronins.
I així podria posar una llista llarga de coses que hem fet sense recursos econòmics, però amb
moltes idees, liderant els projectes i treballant en equip.
Ens en hem sortit bé en matèria d’ensenyament, de cultura, d’esports, de seguretat, de
benestar social, de promoció de ciutat...
Ara, l’equip que està aquí dalt de l’escenari amb mi està disposat a continuar l’obra d’aquests
quatre anys.
El nostre projecte de Ciutat és viu, ens queden moltes coses per fer: acabar de desencallar el
Corte Inglés, Construir la casa de la Cultura Popular, reurbanitzar els entorns del carrer Sant
Benet i plaça de Cuba, treballar amb el comerç del centre perquè no es degradi el centre
històric, desenvolupar el Museu del Gènere de Punt, definir nous usos d’alguns equipaments,
seguir treballant per a construir la nova Angeleta Ferrer i el nou centre de formació
professional, projectar una nova biblioteca, com vam moure cel i terra per dotar de contingut
la biblioteca Antoni Comas que no tenia pressupost per mobiliari, seguir treballant perquè el
Sorral esdevingui la zona d’equipaments del barri de Cerdanyola, potenciar el passeig marítim...
i convertir la NII en el gran passeig del Maresme, tot defensant la gratuïtat de l’autopista pel
2021.
Ho he dit més d’un cop i no em cansaré de repetir-ho: a Convergència i Unió canviem el capità
(per voluntat pròpia del capità anterior) però no canviem de projecte...
...no canviem de rumb...
...ni canviem la tripulació...
Estem compromesos amb la ciutat per fer-la encara molt millor del que és...
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Hem de continuar pensant, invertint i fent de les persones el centre de gravetat de la política
municipal...
Les persones són el més important...
En el nostre projecte no hi sobra ningú i hi ha espai per a tothom... tothom hi cap.
Els valors que van donar contingut al 2014 al projecte MATARÓ, CIUTAT DE VALORS són la
nostra referència: el compromís, l’alteritat, la sostenibilitat, la cooperació i la solidaritat,
l’esforç, la iniciativa, l’acollida, l’experiència, la identitat, la justícia, el civisme, i la il·lusió









Il·lusió per treballar per aquesta ciutat...
Il·lusió per fer-la ben visible...
Il·lusió perquè torni a ser la segona ciutat de Catalunya
Il·lusió per portar a casa nostra els grans esdeveniments que ens converteixin en una
referència, com ho ha estat i serà LA FESTA AL CEL...
Il·lusió per eliminar, definitivament, els complexes d’una ciutat que s’ha de sentir millor
perquè, realment, ho és...
Il·lusió per superar els obstacles i ser positius...
Il·lusió per barallar-nos amb qui sigui en benefici de Mataró...
Il·lusió per posar el projecte de Mataró al servei del país...

President, podeu comptar amb nosaltres... nosaltres comptem amb tu per ajudar-nos a fer més
gran Mataró.
Podeu comptar amb la força, l’energia, la iniciativa, la capacitat de sacrifici, però també l’esperit
combatiu i emprenedor d’aquesta ciutat i de les persones que la volem liderar...
Ens comprometem a liderar Mataró amb valentia, amb coratge, i des de Mataró seguir
treballant per Catalunya.

President, amigues i amics,
A Mataró, ANEM PER FEINA!!!

Moltes gràcies.
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