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Bon dia
Primer de tot, vull donar les gràcies a tots els que esteu presents en aquest acte
institucional.
També vull donar una afectuosa benvinguda als nous regidors i regidores que avui passem
a formar part del nou consistori, als veterans i als novells, als que avui heu recolzat la
meva candidatura com alcalde, i als que legítimament us considereu alternativa.
Estic segur que el treball de tots serà amb respecte i amb responsabilitat.
Vull fer un especial agraïment als meus companys de viatge, a la Pepa, al Nico i a la
Susanna. Sé que heu estat patint aquests moments de tensió i incertesa. Moltes gràcies pel
vostre suport. També als companys i amics que han treballat per tirar endavant aquest
nou projecte.
Avui, sens dubte, s’inicia una nova etapa en aquest Ajuntament. Sóc plenament conscient
del caràcter excepcional del moment, actuaré amb responsabilitat i treballaré dia a dia per
merèixer la confiança de tots. Guanyar-me la confiança de tots vosaltres.
Tenim per davant 4 anys perquè cadascú de nosaltres aportem el millor per Blanes.
Aquesta etapa serà complicada però també interessant, sens dubte, apassionant i
enriquidora.
Són molts els partits, les persones, les idees, els programes i les il·lusions a debatre. I
alhora molt de talent per canalitzar pel be de Blanes.
Per tant, encoratjo als companys de consistori a qüestionar el govern i fer-nos millor amb
les seves crítiques, però sempre des del respecte i amb voluntat constructiva. La
demagògia i la manca de veracitat perjudiquen la bona política, la desprestigien i ens
allunyen de la ciutadania.
Sempre he pensat que un càrrec públic ha de mostrar proximitat i vocació de servei, sense
sectarismes. Recordeu que a partir d’ara representareu aquest Ajuntament allà on aneu. A
partir d’avui no sou electes d’un partit, sinó regidors i regidores de tot el poble. L’objectiu
dels 21 ha de ser millorar la qualitat de vida dels ciutadans i oferir-los un futur millor.
És l’hora de regenerar l’acció política i aconseguir sumar i accentuar allò que ens uneix per
arribar a acords majoritaris. M’hagués agradat tenir un govern més ampli, tant de partits
com de persones. En tota política, sobretot en la municipal, s’hauria d’estar disposat a
parlar amb tothom, sense excloure a ningú, perquè tots i cadascú de nosaltres volem el
millor per la nostra vila. Malauradament no ha estat possible un pacte més ampli.

Tot i així, ofereixo un govern d’unitat a totes les forces polítiques, tinc i tindré la mà estesa
per a tothom. Estem oberts a qualsevol proposta integradora i inclusiva, perquè la
diversitat política actual requereix consens i enteniment.
Com tots vosaltres, sóc un enamorat de Blanes i estic molt convençut del seu potencial.
Ens hem de creure que tenim molt de futur, i hem d’estar orgullosos de la nostra vila.
Necessitem superar l’estancament econòmic i generar activitat. Per tant, cal dinamitzar la
economia per poder garantir a tots els blanencs i blanenques un futur millor. Des de la
promoció de la ciutat, s’han de potenciar les noves activitats, donar suport a l’empresa, al
treballador i fomentar la innovació.
Però a banda de dinamitzar la economia, hem de continuar treballant per millorar els
serveis i la atenció a les persones. Us asseguro que dedicaré el meu esforç i el meu temps
perquè aquests propòsits siguin una realitat.
Aprofito aquest acte també per demanar al col·lectiu dels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament, així com a les seves empreses participades, que posin les seves capacitats
per millorar i modernitzar l’Administració local. Ningú més que vosaltres coneix les
mancances que s’han d’esmenar, vosaltres podeu portar les millors solucions des de la
proximitat, i us encoratjo a fer-ho.
Per acabar, voldria fer una última reflexió. I és que en el context polític actual, és
imprescindible escoltar a les persones. Els polítics hem de tenir complicitat amb el ciutadà
i donar-li protagonisme, en definitiva, hem de ser propers. Per això, cal crear canals de
comunicació i d’informació, i també espais de debat perquè les persones puguin ser
escoltades i ateses.
En resum: TOTS tenim un gran repte: millorar el futur de Blanes i la seva gent!!.
Personalment penso que, amb esforç i el treball de tots ho podem aconseguir. Demà
mateix començaré a posar fil a l’agulla i a treballar per assolir aquest propòsit. Els que em
coneixeu sabeu que intentaré fer-ho, i bé. I sempre amb honestedat, rigor i perseverança.
Vull dedicar les darreres paraules a la meva família, la meva dona la Rosó i a les meves
filles, l’Alba i l’Ona de les que estic molt orgullós. Sense el seu suport, us puc ben
assegurar, avui no seria aquí. També estic molt agraït a la resta de la família, amics i
companys, i a tots aquells que aquests últims dies m’heu mostrat complicitat i el vostre
afecte.
Desitjo i espero estar a l’alçada de la vostra confiança.
Desitjo i espero, no trair la vostre confiança.
Moltes gràcies

