
OBERTS AL MÓN I A LES NOVES OPORTUNITATS

Arribem a la meitat de l’actual mandat amb optimisme i la mateixa voluntat 
transformadora que ens ha guiat sempre per fer un municipi amb més qualitat de 
vida per als seus ciutadans. Aquesta aposta per la maximització dels recursos, per 
una gestió òptima dels serveis i equipaments municipals, es combina ara amb una 
recuperació econòmica que comença a arribar a les famílies de Montbui.

La disminució de l’atur, el principal problema a Montbui, és un fet. Les xifres ens 
demostren que pràcticament la meitat de les persones que estaven a l’atur a l’any 
2013 han pogut tornar al mercat laboral. Encara hi ha molta feina per fer en aquest 
tema, però el cicle econòmic hi pot ajudar. Sense anar més lluny, l’ampliació de la 
fàbrica montbuienca de Rivisa generarà nous llocs de feina, presumiblement entre 
30 i 50. També una empresa s’instal·larà al polígon “Plans de La Tossa” ben aviat i 
d’altres estan ara mateix comprant terrenys. L’aposta per obrir Montbui al món, 
primer amb la Ronda Sud i posteriorment amb el polígon, comença a donar els 
resultats que tant havíem desitjat i que la crisi econòmica havia postposat 
obligatòriament.  

Continuem treballant en la planificació del Montbui del futur, que quedarà ben 
definida amb el POUM, un document estratègic que ens permetrà delimitar molt 
clarament com voldrem que sigui el nostre municipi durant els propers 25 anys.

Estem gestionant un dels pressupostos més consensuats de les darreres dècades 
al municipi, aprovat un només un vot en contra de 13 possibles. Com a Alcalde 
agraeixo les actituds constructives i tendeixo una vegada més la mà a tots els 
regidors i regidores i als diferents grups municipals del consistori, i els convido a 
continuar treballant plegats per un Montbui millor, en positiu i amb aportacions de 
tothom. Tenim moltes més coses que ens uneixen que no pas ens separen, i penso 
que caldria posar en valor que tenim un ajuntament format únicament per grups 
progressistes. Els càrrecs electes montbuiencs sempre hem anat units en els temes 
“d’Estat”, sempre donant exemple, com ara fa 20 anys amb la manifestació de 
protesta contra l’assassinat de Miguel Ángel Blanco que tot just fa uns dies vam 
rememorar.

Un cop finalitzada la Festa Major, deixeu-me tenir paraules de record per als nostres 
municipis germans d’Iznájar i Alcaudete, amb els que vam commemorar el vintè 
aniversari de l’agermanament durant la passada Fira de la Multicultura. Vincles que 
continuarem estrenyent durant el proper mes de setembre a terres d’Andalusia. 
Agermanaments que perduren ben vius, i que estan segellats per la sang de les 
persones.   


