
ACTE PRESENTACIÓ CANDIDATURA DE JOAN ANTONI BARÓN A 

L’ALCALDIA DE MATARÓ  

 

Intervenció de José Montilla  

17 d’abril de 2007  

 

Gràcies Joan Antoni,  

Bona tarda, amigues i amics de Mataró,  

 

Aquesta tarda, amb el vostre alcalde, he tingut l’oportunitat d’inaugurar dos nous 

centres escolars. Ell que ha estat professor i director d’un centre coneix prou bé la 

importància d’aquestes noves instal·lacions per al món educatiu.  

 

Teniu un alcalde que sap transformar les il·lusions en projectes, i que té la força i la 

perseverança per fer-los realitat.  

 

Vosaltres el coneixeu prou bé. En Joan és un andalús d’origen, com jo, i un català i 

mataroní d’elecció. Va arribar a aquesta ciutat als nou anys i ja sempre ha estat 

vinculat a ella.  

 

En Joan Antoni, és un home compromès amb la seva societat des de molt jove. Un 

compromís que s’ha expressat, per exemple, en el seus lligams amb el món 

associatiu. I aviat també en el projecte polític dels socialistes.  

 

Ja són 12 anys d’experiència contrastada, de diàleg amb els veïns, d’enfrontar 

problemes i de cercar solucions.  

 

Ja són tres anys d’alcalde.  

 

¡Joan Antoni!, ets hereu del camí de progrés i de cohesió social que ha transformat 

Mataró de la mà de Manel Mas.  

 



Encapçales un projecte ambiciós per Mataró que persegueix els objectius de justícia 

social, progrés i llibertat que ens uneixen als socialistes.  

 

El teu és un projecte que expressa una manera d’entendre la política. Els eixos 

d’aquesta manera de fer i de pensar guien a en Joan Antoni des de la seva 

investidura com alcalde:  

- Primer la voluntat de pensar estratègicament Mataró, i de voler fer-ho de 

forma col·lectiva, fent confluir els esforços i les capacitats de tots els 

mataronins.  

- En segon lloc l’atenció prioritària a les coses quotidianes, al dia a dia de la 

ciutat. Perquè les qüestions públiques que afecten de forma directa als 

ciutadans i les ciutadanes són el primer àmbit de preocupació del govern 

municipal.  

- I en tercer lloc la voluntat de governar des de la proximitat amb els 

ciutadans, parlant i escoltant les inquietuds, les propostes i les raons de 

tothom.  

 

Aquest és el vostre alcalde. Un home que estima treballar en equip. Que sap fer 

pinya i construir els castells col·lectius que il·lusionen als mataronins.  

No m’estranya que formi part de la Colla dels Capgrossos de Mataró.  

 

...............................................  

 

Un bon alcalde i també candidat.  

 

Candidat a unes eleccions municipals de les que ens separem menys de sis 

setmanes.  

 

Unes eleccions fonamentals per als socialistes. Perquè afecten de manera directa 

els projectes col·lectius de convivència que es construeixen a tots els pobles i ciutats 

de Catalunya.  

 



Per al PSC el municipalisme forma part del nostre codi genètic de la política. El 

socialisme en democràcia es construeix en primer lloc des dels pobles i ciutats del 

país.  

 

Mataró és un magnífic exemple de com des del govern local heu transformat la 

realitat d’una ciutat hereva dels profunds dèficits urbanístics i d’equipaments que 

ens va deixar la dictadura.  

 

Ara són nous reptes els que es fan presents als nostres carrers, a les places, les 

escoles i les famílies.  

 

Temps de canvi : amb les transformacions del teixit productiu, una nova precarietat 

laboral, la incorporació de la dona al treball, l’ampliació de l’esperança de vida, el 

retard en l’emancipació dels joves, les dificultats de la conciliació de la vida laboral i 

familiar, la globalització del capital, les noves migracions.  

 

Són uns nous temps que reclamen noves idees. 

 

La dreta, conduïda pel seu esperit conservador, no sap donar resposta als canvis. 

La dreta ens condemna a conviure amb els problemes. Els socialistes treballem per 

transformar els canvis en noves oportunitats. I això requereix adaptar les polítiques 

a les noves necessitats. Això és el que hem fet sempre els socialistes. Ara, en un 

entorn de canvi més accelerat, també hem adaptat les nostres propostes als nous 

reptes.  

 

Ho hem pogut comprovar ja fa algunes setmanes a la Convenció Municipal que va 

aprovar el Programa.  

 

Sé que ho heu fet també a Mataró, i a tot el Maresme construint el vostre projecte 

ciutadà des de baix. Escoltant als veïns i les veïnes. Observant allò que canvia en el 

vostre entorn quotidià. Contrastant les propostes amb els afectats. Fent ciutat.  

 



El projecte municipalista que construïm els socialistes té ara més possibilitats que 

mai per assolir els seus objectius, perquè tenim governs de progrés a Catalunya i a 

Espanya.  

 

Perquè encara que la crispació i el soroll polític provocat pel PP ho intenta ocultar, 

el Govern de José Luís Rodríguez Zapatero ha impulsat avenços reals en la societat.  

Us parlo d’un govern que ha ampliat l’exercici efectiu de les llibertat dels espanyols. 

Especialment de les espanyoles, amb una avançada llei d’Igualtat que permetrà 

entre altres qüestions garantir la representació equilibrada en els consistoris que 

escollirem el proper 27 de maig.  

 

Un govern que ha aprofundit la qualitat del Estat del Benestar reforçant el serveis 

públics i reconeixent nous drets socials. Per exemple amb la llei que regula les 

polítiques d’atenció a la dependència, que aquest any 2007 ja beneficiarà a dues-

centes mil persones.  

 

També, com us deia, el Govern de la Generalitat de Catalunya neix amb una 

voluntat expressa de cooperar amb els governs locals.  

 

Els Pressupostos per aquest any contemplen que les principals partides adreçades 

als governs locals creixin el doble que el conjunt.  

 

La sintonia dels objectius polítics que defensem els socialistes des dels diferents 

àmbits de govern és, com us deia, una oportunitat extraordinària. Estic ben 

convençut de que Mataró sabrà aprofitar-la.  

 

............................................  

 

El projecte municipal del PSC té tres eixos fonamentals: la cohesió social, el progrés 

econòmic i la convivència. 

 



La cohesió social significa, per exemple, un compromís per ampliar les polítiques 

adreçades a les famílies. Aquestes són la primera unitat de socialització i el primer 

àmbit on afrontar les dificultats laborals, les necessitats formatives o el impacte de 

les situacions de dependència.  

 

L’ajuntament de Mataró ha estat pioner en aquest àmbit , amb l’Agencia d’atenció a 

la gent gran, o la Fundació Hospital, que acull entitats socials d’atenció a col·lectius 

amb dificultats específiques: malalts d’alzheimer, malalts de fibromiàlgia, 

discapacitats físics... 

  

En aquest sentit la futura llei de servei socials, en discussió actualment al 

Parlament, oferirà noves eines per fer efectiva ampliació dels drets socials.  

 

Cohesió vol dir millorar els serveis públics sanitaris. Com per exemple els 17 nous 

Centres d’Atenció Primària previstos pel Pla de Govern al Maresme (4 d’ells a 

Mataró).  

 

Cohesió també vol dir més i millors escoles. Com per exemple els nous 14 centres 

previstos, per aquesta legislatura, al Maresme (4 d’ells a Mataró).  

 

Cohesió és l’aposta per la promoció d’habitatge públic digne i assequible. En aquest 

sentit Mataró ja fa temps que havia pres la iniciativa.  

 

Ara la Generalitat, per primer cop en vint anys, enceta la construcció de 94 

habitatges protegits, al barri de Pla d’en Boet.  

 

En el pressupost de l’any 2007 la política que té un major increment de recursos és 

la d’habitatge, que creix un 56 %.  

 

Aquest és un àmbit prioritari pel govern. Per això volem consensuar un gran Acord 

Nacional amb l’objectiu d’impulsar 160.000 habitatges fins el 2016.  

 



En segon lloc, el nostre projecte també aposta per un creixement sostenible que 

ampliï les oportunitats de tots els ciutadans. Perquè si no es genera prosperitat és 

difícil construir cohesió social.  

 

En aquest sentit, l’ambició del govern de Mataró s’expressa amb força en un 

projecte emblemàtic: el TecnoCampus.  

 

Aquest mes de febrer es va posar la primera pedra d’un projecte que compta amb 

tot el suport del Govern de Catalunya. Aquest futur parc tecnològic esdevindrà un 

espai de referència per a tots els innovadors i emprenedors de Catalunya.  

 

La confluència de la Universitat, les empreses i els centres de recerca i 

desenvolupament són la millor manera d’avançar cap a una economia més 

competitiva i generadora d’ocupació de qualitat.  

 

I la competitivitat també requereix un transport públic de qualitat. La mobilitat és 

un element clau per al benestar i la millora de la competitivitat.  

 

En aquest sentit, el Govern de Catalunya té un compromís irrenunciable per 

millorar les infraestructures dels transport.  

 

Per això estarem vigilants amb totes les inversions que impulsa l’Estat: 

especialment les relatives a l’AVE, la xarxa de rodalies de RENFE i l’aeroport del 

Prat.  

 

Portem un retard històric que no admet ja més dilacions. Ara estem en condicions 

de superar aquest dèficits i ho farem.  

 

I en tercer lloc us parlava del compromís del projecte socialista amb la convivència, 

la seguretat i el civisme.  

 



Convivència que cal treballar des de l’acollida i la integració de la immigració. 

Convivència que vol dir reforçar l’autoritat del alcalde. 

 

La convivència requereix espais públics de qualitat. D’aquesta cura per l’espai 

públic en teniu magnífics exemples a Mataró, com per exemple la reforma de 

l’Avinguda Puig i Cadafalch.  

 

I la convivència requereix seguretat perquè sense convivència és difícil exercir la 

llibertat. Farem el desplegament dels Mossos malgrat el que han dit algunes forces 

polítiques d’aturar-lo. En els pressupostos d’aquest exercici s’incrementaran els 

efectius policials amb prop de 2.000 mossos.  

 

.................................................  

 

Tenim, sens cap dubte, el millor projecte per donar resposta als nous temps.  

I també us puc assegurar que tenim els millors candidats. En Joan Antoni és un 

magnífic exemple. 

 

Us deia que pels socialistes aquestes són unes eleccions molt importants per elles 

mateixes. Però no es així per totes les forces polítiques. Per al PP aquestes eleccions 

són unes primàries. Una peça més en el seu intent desesperat per tornar al poder a 

l’Estat. Han passat més de tres anys de les eleccions generals i no han paït els 

resultats. Aquest indigestió política la fan pagar a tot el país amb una estratègia 

cega de crispació. Ho hem patit amb la confusió que han alimentat sobre l’atemptat 

de l’11-M. Han enfrontat a les associacions de víctimes del terrorisme, han intentat 

desacreditar el procediment judicial, i un els seus diputats ha arribat a negar-se a 

respondre les preguntes del jutge. Però tanta mentida comença a caure davant de 

l’implacable veritat que està posant damunt la taula el judici. I ara davant de les 

evidències es volen desmarcar.  

 



El segon instrument de la crispació que anima el PP es basa en la crítica a la 

política antiterrorista del govern. Sembla que guiï més la seva actuació derrotar al 

govern que acabar amb el terrorisme.  

 

Aquesta extraordinària perversió de les prioritats polítiques –primer contra el 

govern, després contra ETA- inhabilita moralment a l’actual direcció del PP per 

dirigir el país.  

 

I la tercera peça de la seva estratègia ha estat Catalunya. O més concretament l’ús 

de la reforma de l’Estatut per intentar enfrontar-nos a la resta de l’Estat.  

 

Senzillament el PP ha cregut veure rèdits electorals en un discurs manipulat que 

enfronta els interessos de Catalunya amb els d’Espanya.  

 

........................................  

 

Però si per al PP són unes primàries, a CiU sembla que estiguin preparant la segona 

volta de les eleccions del novembre passat.  

 

Només així s’entén el seu capficament per atacar al govern. Un atac que volen 

justificar en la defensa de l’autogovern.  

 

Senzillament, no suporten que altres tinguin la responsabilitat del govern. I ara es 

troben a l’oposició. Però ja s’hi acostumaran.  

 

Parlen de manca de desplegament de l’Estatut, quan totes les comissions de 

coordinació previstes s’estan constituint amb diligència i dins dels marges que 

regula el propi Estatut.  

 

¡Reclamen transferències urgents! Ara després de 23 anys en el govern.  Que no es 

preocupin, ho veuran amb els seus ulls.  

 



Per exemple ahir la Comissió Bilateral amb l’Estat va crear cinc ponències per 

preparar el traspàs de: la protecció del litoral; dels aeroports de Girona, Sabadell i 

Reus; de la regulació de les comunicacions electròniques; de la regulació dels 

beneficis fiscals d’associacions i fundacions; i de l’ISBN dels llibres.  

 

I serà amb aquest govern de progrés, que es produirà el traspàs de Rodalies, i la 

gestió consorciada del aeroport del Prat.  

 

Nosaltres serem ferms en la defensa del nostre autogovern. Tenim un projecte per 

Catalunya on el nostre autogovern forma part inherent de l’Espanya que defensem.  

 

Per això demano a CiU que si volen ajudar a la causa comuna del l’autogovern 

siguin lleials amb les nostres institucions, deixin de banda les urgències electorals, i 

treballin per reforçar la unitat de Catalunya en la defensa del seus interessos.  

 

Ens agradaria que CiU identifiqués amb claredat d’on venen els atacs a l’Estatut i a 

l’autogovern, i actuïn en conseqüència.  

 

Però em temo que CiU té massa interessos compartits amb el PP. ¿Com sinó 

s’explica que la mateixa persona que recolza a Artur Mas a Catalunya sigui 

candidata del PP a les Illes Balears?  

 

De vegades les fronteres entre CiU i PP són tant difuses que es confonen. La veritat 

es que això ja ho em vist a molts ajuntaments.  

 

Estic convençut que els electors sabran jutjar aquestes actituds acomodatícies de 

CiU que s’adiuen poc amb el crits retòrics en defensa de l’autogovern.  

 

...................................  

 

Els socialistes ens hem de concentrar en explicar el nostre projecte a cada poble i 

ciutat.  



 

Per això us demano que ara treballeu de la mà de Joan Antoni per impulsar el que 

de veritat està en joc: el futur de Mataró i les condicions de vida dels seus ciutadans 

i ciutadanes.  

 

Perquè construir un Mataró més cohesionat i més pròsper és també una bona 

manera de fer Catalunya.  

 

Teniu el projecte.  

 

Teniu la il·lusió i l’entusiasme.  

 

Estic segur que també tindreu el suport dels ciutadans.  

 

I teniu a en Joan Antoni. Un alcalde amb els peus a terra, però amb la mirada en el 

futur.  

 

Una persona que sap treballar amb constància, amb la mà estesa a tothom.  

 

Un alcalde que farà que tot Mataró sigui Mataró.  

 

Un home que ha dit que treballarà “perquè tots i totes, al marge del seu lloc 

d’origen, del barri on visqui, de la seva posició social, de la seva feina o de la seva 

formació puguin sentir-se orgullosos de ser ciutadans i ciutadanes de Mataró.”  

 

L’home que ha dit això i que ho pot fer realitat és en Joan Antoni.  

 

Treballeu amb ell, colze a colze.  

 

Explicant que un millor futur per Mataró és possible i que amb Joan Antoni el 

podeu fer realitat.  Endavant i a guanyar. 

 


