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Sembla una obvietat, però a vegades fa falta recordarho. Ser alcalde o 

alcaldes-sa significa que la ciutadania del teu municipi t'ha donat la seva 

confiança per representar-la, per dirigir l'activitat de la ciutat. Confien en 

tu i en el teu equip de govern per solucionar els seus problemes, complir 

les seves expectatives, tenir en compte les seves necessitats, fins i tot 

comprendre les seves angoixes. Mantenir intacta aquesta confiança és 

una tasca àrdua, però imprescindible. 

 

La confiança converteix les polítiques en pròximes i les fa més 

adequades a les necessitats reals de les persones. En aquest context, la 

transparència és un valor indispensable perquè aquesta confiança sigui 

cada dia més forta. Creure en la transparència i treballar per ser 

transparents és mostrar respecte per aquesta confiança que han 

dipositat els ciutadans en els seus càrrecs electes. 

 

Per aquest motiu i perquè crec en el treball incansable i honest de la 

majoria dels homes i dones que en tot el país es dediquen dia i nit als 

seus municipis, reivindico una altra vegada el treball que porten a terme 

la immensa majoria d'alcaldes i alcaldesses. Aquesta setmana he tingut 

l'honor de recollir el premi Transparència 2010 en nom de l'Ajuntament 

de Sabadell. Hem obtingut la primera posició, el 100% de la valoració 

que realitza l'oenagé Transparència Internacional. I en aquest moment 

vull reivindicar la tasca de tots els que no han recollit el premi però 

treballen de valent des dels seus ajuntaments per no trencar la confiança 

dels seus conciutadans. Treballem de valent per la cohesió a les nostres 



ciutats, per donar respostes als ciutadans, pel benestar dels nostres 

veïns i pel seu progrés, tant l'individual com el col·lectiu. 

 

Per l'Ajuntament de Sabadell, la transparència ha estat una aposta i un 

esforç. L'any 2008 estàvem situats a la vint-i-quatrena posició; el 2009, 

a la setena, i aquest 2010, a la primera. Perquè tenim la convicció que 

s'ha d'avançar en la transparència de la nostra gestió perquè els nostres 

veïns i veïnes s'impliquin més en la vida dels municipis, perquè participin 

més en la vida ciutadana, perquè cada dia se sentin més orgullosos de la 

seva ciutat. 

 

Aquesta aposta política no és menor, perquè desgraciadament vivim un 

moment de descrèdit de la política. Malgrat que a Espanya hi ha 8.108 

ajuntaments, i que la gran majoria practiquen una bona gestió -eficaç, 

eficient i de bon govern-, cada vegada que surt una mala pràctica davant 

l'opinió pública sembla que tapa tot aquest esforç. És notícia el que no 

funciona, el que surt de la norma. Parafrasejant l'alcalde de Sant Cugat 

del Vallès, Lluís Recoder, quan un arbre cau de forma estrepitosa crida 

més l'atenció que els milers d'arbres del bosc que continuen creixent en 

silenci. Per això fa falta aplicar tots els esforços per buscar fórmules que 

refermin la confiança col·lectiva en el sistema democràtic i els governs. I, 

sense cap mena de dubte, la transparència és una de les principals. 

Perquè les formes són també part estructural de la confiança. I perquè 

esforçar-se en les formes sovint ajuda a esforçar-se en el fons. Perquè, 

en definitiva, la transparència és essencial per al bon funcionament 

democràtic de les administracions. Però la confiança i el respecte a les 

mateixes institucions és una qüestió imprescindible. 

 


