Nota de premsa
Terrassa, 24 de desembre de 2014

L’alcalde de Terrassa es compromet a continuar
treballant per fer front a l’atur i estar al costat de les
persones més necessitades l’any 2015
Jordi Ballart fa arribar a tota la ciutadania els seus objectius i desitjos en el
tradicional missatge de Nadal emès avui per Canal Terrassa

Estar al costat de les persones i de les famílies per afrontar les dificultats. Aquest és
un dels compromisos expressats per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el seu
missatge de Nadal, que Canal Terrassa emet aquesta nit i demà per a tota la
ciutadania.
En la seva intervenció, l’alcalde referma la prioritat de l’Ajuntament per continuar
lluitant contra l’atur i garantir el sistema de protecció social, l’educació, el
manteniment urbà i la neteja de la ciutat.
Un objectiu que no es podria aconseguir sense “el suport de les entitats
solidàries, amb les quals col·laboren moltíssimes persones de bon cor, gent
compromesa, gent amb valors, gent que treballa pels altres sense esperar res
a canvi”, ha dit l’alcalde.
Jordi Ballart fa una crida a unir esforços per evitar que desaparegui l’estat del
benestar i totes les conquestes socials i laborals assolides des de finals del segle
XIX i al llarg del segle XX, i fa una crítica a les persones que, per contra,
contribueixen a fer encara més dura aquesta situació a la ciutat: “Hi ha qui ajuda a
fer més greus i permanents els efectes d’aquesta crisi, perquè vol un model de
societat més injust, més desigual, on una petita minoria concentra cada
vegada més recursos i poder”, afirma l’alcalde.
En el seu missatge, Ballart aposta per tocar de peus a terra en temps difícils, però
mostrant també una actitud d’esperança davant les noves oportunitats que es
presenten en una nova etapa de la nostra història democràtica, que també han de
servir per a posar les bases d’un futur millor, a Terrassa i a Catalunya.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

En paraules de l’alcalde: “El 2015 ens convida a ser valents i prudents alhora. A
valorar i conservar les coses bones que tenim i a canviar, sense por però amb
seny, tot el que cal canviar perquè ja no funciona, perquè s’ha esgotat o
perquè no serveix als interessos generals de la ciutat o del país. A mi m’alegra
que vinguin temps de canvi per construir la nova política que volem,
fonamentada en l’honestedat, en la transparència, en el servei a les persones.”
El missatge de Nadal de l’alcalde es pot veure íntegrament en les diverses
emissions que farà Canal Terrassa (avui, 24 de desembre, a les a les 20.20h i a les
22.20h. i demà dijous, dia de Nadal, a les 8.20h i a les 12.20h., després de
l'informatiu).

Adjuntem el text íntegre del missatge.
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