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Segons Albert Batet, la ciutat ha fet els deures

Dijous, 20 de febrer de 2014

La sala dactes de la Casa de Cultura de Valls va acollir, a les vuit del vespre, lhabitual conferència de lalcalde
de Valls, Albert Batet, en colaboració amb el Col·legi de Periodistes de la Demarcació de Tarragona.    Fent
pinya sempre és millor ha estat el títol de la sisena conferència que lalcalde ofereix a la ciutat de Valls durant
el seu mandat que va començar amb deu minuts de retard.    Lacte va estar conduit pel vicepresident del Col·
legi de Periodistes de la Demarcació de Tarragona, Ignasi Soler.    A la conferència hi van assistir el delegat
del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Joaquim Nin, el president del Port de Tarragona,
Josep Andreu i Figueras, el Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, alcaldes de la
comarca, així com regidors de lAjuntament de Valls i una àmplia representació de la societat civil, econòmica
i cultural.    Durant gairebé una hora, lalcalde de Valls va exposar, a tots els presents a la sala dactes, plena
de gom a gom, quines són les tres línies de treball que lequip de govern pretén seguir.    En primer lloc, va
fer menció a la recuperació econòmica i al projecte de ciutat, explicant alguns resultats de la feina que sha
estat fent i va fer una crida a lluitar per reactivar leconomia de la ciutat.    En segon lloc, el gran pilar que marca
lacció de govern es troba en la línia de garantir lEstat del Benestar i els serveis a les persones.    El tercer
dels eixos vertebradors de lequip de govern és la regeneració democràtica i municipalisme cooperatiu, basat
en un nou estil de fer política.    També es va fer menció a les actuacions que shan dut a terme a la ciutat de
Valls, com les inversions realitzades al Barri Antic, la creació de nous equipaments socials essencials, la
rehabilitació de determinades zones del patrimoni vallenc    Per finalitzar, lalcalde va respondre un bloc de
vuit preguntes de les catorze que va fer arribar El Vallenc al Col·legi de Periodistes de la Demarcació de
Tarragona, per tal de complimentar la segona part de lacte.    A continuació, reproduïm íntegre la conferència
de lalcalde.    FENT PINYA SEMPRE ÉS MILLOR    Molt bona tarda a tothom.  Deixim expressar dentrada
lagraïment per la seva assistència, agraïment per acompanyar-nos en el que és ja un acte tradicional, una
magnífica oportunitat perquè fem repàs de la feina feta, és a dir, fem balanç don som, i del present en el que
ens trobem. A la vegada però, una conferència que és també una bon marc per fer un pas més, per analitzar
cap on anem, per mirar cap al futur.    El meu agraïment també a la demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, per lesforç i per la continuïtat, any rere any, dorganitzar aquest acte, i per brindar-
me loportunitat com alcalde dexposar el que, modestament, els hi volia plantejar.    1. ESCENARI GLOBAL
Els que em coneixen, saben que magrada la història. Magrada perquè saber don venim ens ajuda a saber
on som, i a saber cap on anem, on volem anar. En aquest inici de la meva intervenció, voldria referir-me a un
vallenc il·lustre, un ciutadà que va excel·lir, del que els vallencs ens sentim orgullosos i que crec que es bo
que en reivindiquem el seu mestratge.    Es tracta de Francesc Català Roca, fotògraf de la nissaga dels Català,
com saben, proclamats vallencs il·lustres les Decennals del 2011. Català Roca, el fill de cal retratista, va saber
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retratar la realitat del seu moment. Va ser un gran mestre de la realitat. Com ha deixat escrit Daniel Giralt-
Miracle, va ser un gran mestre, tot un mestre que ens va ensenyar a mirar. Aquest mestre, ens deia també
que el fotògraf sempre dubta, dubta de quin angle cal agafar, dubta de quin diafragma i de quina velocitat cal
tirar    Però també ens deia: El fotògraf no ha de dubtar mai a lhora de tirar la foto. No pot dubtar de quan cal
fer clic Per això, faig referència al mestratge de Català Roca, perquè ara els vallencs i vallenques, i el conjunt
dels catalans, en trobem igual que el fotògraf: amb dubtes sobre el present i amb dubtes sobre el futur.    És
normal. Dubtar és humà. És normal perquè ens trobem en uns moments de transició. Temps de canvis que
vivim en primera persona. Temps de canvis que poden provocar i provoquen incertesa en el futur.    1. Vivim
una època de canvis socials, com per exemple els canvis demogràfics (més gent gran que viu més temps i
que demana més atenció) o també els canvis en lestructura social pels efectes de la crisi econòmica.    2.
Vivim una època de canvis econòmics, per la internacionalització de leconomia, per les polítiques econòmiques
de la Unió europea, per la necessitat de ser més competitius, pels canvis en el mercat laboral    i 3. també
vivim un període de canvis polítics, amb una crisi del concepte estat i una manca de confiança en la política
molt present a tots els països dEuropa, i en particular aquí, on la societat catalana treballa en el projecte de
construcció duna nova Catalunya    Per tant, moments de dubtes, moments de transició, moments de canvi,
desperança i il·lusió. Per això, davant daquestes incerteses, la societat reclama nous estils de fer política. De
tot això en som ben conscients, com també estem segurs que aquests temps de canvis els superarem, i els
superarem millor, els primer i més forts si som capaços de fer-ho junts. No podem predir quin serà el resultat,
de la mateixa manera que el fotògraf no pot predir com quedarà la fotografia abans de tirar-la, però sí que
està en les nostres mans, sí que podem preveure com ho hem de fer, com ho podem fer. Crec que el resultat
sempre serà millor, si ho fem junts, si fem pinya.    És a dir, com afirmava Català Roca, podem tenir dubtes,
dubtes de quina pel·lícula, de quin diafragma o quina velocitat cal escollir. Sí, podem tenir dubtes; som humans,
però com actors dintre daquesta realitat, com a persones responsables que volem entendre la realitat i que
volem superar els reptes que ens planteja,  sabem que si fem lesforç de treballar duna altra manera podem
assegurar millor el resultat. Sabem que si sumem, que si fem pinya, ens assegurem que el resultat sigui el
millor possible, ens assegurem un futur millor i una vida més fàcil per als que venen darrere. Precisament per
això a Valls i des de Valls posem tant dèmfasi en la manera de fer els coses i tenim tanta cura per fer les coses
junts, sumant, fent pinya.    2. ACCIÓ DE GOVERN  Aquest convenciment personal -que és convenciment
com a polític i com a Alcalde compartit per lequip de govern, es materialitza en 3 eixos, 3 horitzons, que tenim
com a línies de treball i que són:    1. Recuperació econòmica i projecte de ciutat que englobem sota el lema:
Valls, primer  2. Garantir lEstat del Benestar i els serveis a les persones, és a dir: Valls som tots .  3. Regeneració
democràtica i municipalisme cooperatiu, que resumim en la frase: Fem pinya.    2.1 Recuperació econòmica
i projecte de ciutat  Comencem per leix econòmic i el projecte de ciutat. Per què Valls primer? Doncs perquè
hem de ser els primers en contribuir i fer tot el que està a les nostres mans per reactivar leconomia, lluitar
contra latur i crear ocupació De la feina que sestà fent, que estem fent entre tots, comencen a veuren alguns
resultats.    Per començar, el darrer informe de conjuntura que elabora el Grup de Recerca dIndústria i Territori

9 / 10



El Vallenc.Cat
http://www.elvallenc.cat/segons-albert-batet-la-ciutat-ha-fet-els-deures-2?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=segons-albert-batet-la-ciutat-ha-fet-

Dj, 20 de feb de 2014 10:06
Audiència: 629

VPE: 2

Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 3

de la URV per a les Cambres del Camp de Tarragona i Terres de lEbre, situava lAlt Camp com la comarca
amb un millor comportament en el sector industrial. De fet, de les 10 comarques de la demarcació, lAlt Camp
és gairebé la única comarca on el número dafiliats a la indústria augmenta. En percentatge, a lAlt Camp, el
número dafiliats a la indústria ha augmentat un 1,60%, mentre que a la demarcació de Tarragona (-1,90%) i
al conjunt de Catalunya (-3,4%) , les xifres encara són negatives    Lany 2013, Valls va ser la ciutat de la
demarcació de Tarragona on més va baixar latur, en concret, un 6,18%. Així, entre la cinquantena de ciutats
de Catalunya de 20.000 a 50.000 habitants, Valls és la tercera ciutat, on més va baixar latur. El rit
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