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Discurs amb motiu del comiat de Joaquim Balsera 
 
Amb la dimissió de l’alcalde s’acaba una etapa que va començar l’any 2005. Fem 
un petit exercici de memòria, doncs, i recordem aquells inicis. L’economia anava a 
tota màquina, i el creixement semblava no tenir aturador. Es feien plans, de cara al 
futur, seriosos i ben fonamentats. Es parlava d’un creixement sostingut del 3% 
anual, d’una arribada d’immigrants massiva per alimentar la màquina econòmica, i 
del creixement en habitants i habitatges que tota aquesta perspectiva havia de 
portar.  
 
Fem-ne memòria, perquè no fa tants anys que aquest panorama era generalment 
acceptat, i els que avisàvem que el creixement perpetu era fals , que no podia 
ser, érem tractats d’ignorants, d’aixafaguitarres, d’ocells de mal averany. .. 
Els tècnics més ben preparats, els experts de l’àrea metropolitana, els savis de 
l’economia de mercat, pronosticaven que farien falta, només a Gavà, entre tres 
mil i cinc mil nous habitatges. Era una necessitat imperiosa. Recordem-ho. Els 
que ho qüestionàvem, representava que érem uns ingenus, uns fonamentalistes, 
una gent que estimàvem més les floretes que no pas les persones. Al Gavà real,  
segons els càlculs que vam fer no fa massa temps, t enim mil set-cents 
habitatges buits o desocupats . No en falten, en sobren d’habitatges a Gavà. 
 
Val la pena recordar-ho, perquè aquest era el món en què ens movíem quan 
Balsera va accedir a l’alcaldia. Val la pena recordar-ho, perquè els que no 
compartíem aquesta visió érem acusats de poc moderns, de poc preparats, de mal 
informats... 
 
D’acord amb aquestes perspectives triomfalistes, des de l’Ajuntament el model 
imperant era el mateix. Creixement a tota màquina. Noves estructures 
administratives, noves empreses municipals, un gran engreix de la maquinària 
administrativa, crèdits i més crèdits, i molts diners gastats en propaganda, 
publicitat, càterings i luxe... Aquest, repetim, era el model que Balsera es va trobar 
quan va arribar a l’alcaldia. Un model, al qual estava ben acostumat d’altres 
ciutats. 
 
Però, de cop i volta, tres o quatre anys després... va arribar la crisi. Una crisi que 
ha estat profunda, total, brutal.  Una crisi que ha afectat milers de persones, amb 
un atur desbocat que a Gavà assoleix el 16%. Hi ha pobresa, i també hi ha 
gana, com una vintena d’entitats solidàries ens van  recordar fa tot just 
quinze dies davant d’aquest mateix ajuntament... 
 
I amb aquesta crisi va arribar també l’esfondrament d’un model de ciutat i, 
sobretot, d’un Ajuntament, creat a base de talonari. Hem vist acomiadaments, 
hem vist desmantellaments sencers d’estructures adm inistratives, hem vist 
la liquidació d’empreses municipals i la dissolució  dels patronats i instituts 
autònoms.  Hem patit retallades enormes en els serveis... 
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Però tot i això, el model encara persisteix. Estem parlant dels 40.000 euros anuals 
que aquest Ajuntament preveu gastar en fotografies. Estem parlant de les desenes 
de milers d’euros que ha costat l’edició d’un llibre de luxe amb fotos de Gavà... i 
faltes d’ortografia. Estem parlant de la contínua creació, encara fa poc s dies, 
de nous càrrecs de confiança... Evidentment, aquest  model és insostenible. I 
aquest model és el que ha fracassat. 
 
Creiem que són aquestes les raons profundes de la dimissió de l’alcalde. Això, i 
possiblement també la pressió de saber-se investigat per una presumpta mala 
utilització dels diners públics, de les subvencions municipals, segons es desprèn 
del que va explicar la premsa el dia que es va anunciar la renúncia de l’alcalde. 
Volen dir que la investigació de l’Agència Antifrau  no té res, res a veure amb 
la dimissió? 
 
Nou anys d’incapacitat per fer front a la crisi i al nou marc econòmic i públic se’n 
van com van venir: per la porta del darrere. Com a Grup Municipal, hem de 
lamentar que l’alcalde hagi estat amb nosaltres poc comunicatiu, de relació freda i 
distant, ben allunyada d’un clima de col·laboració en favor de la ciutat, que és el 
que haguéssim volgut. 
 
Feia algun temps que se’l notava cansat, sense idees, desconnectat de la realitat 
com si estigués en un altre lloc. Suposem que és la suma de tot plegat: el 
desconegut escenari de la crisi, la pressió de la investigació d’Antifrau, i la 
incapacitat per fer el canvi qualitatiu que la situació reclama, que han provocat que 
hagi plegat sense acabar el mandat.  
Balsera acaba la seva etapa oferint-nos un llegat de fotos del Gavà actual, ben 
enquadernat, a tot color, amb paper car i tot a costa del contribuent. Quin final, Sr. 
Balsera.  
 
Que els déus li siguin més benèvols en el seu nou camí. 
 


