Discurs President d'Ateca - Altafulla
Benvinguts i benvingudes tots i totes. És un plaer, i com sempre, un honor, poder
estar aquí, amb tots vosaltres, dirigint-vos aquestes paraules.
Avui ens ajuntem de nou, en aquesta assemblea extraordinària, per fer un balanç
de tot el que hem viscut en els últims mesos i posar en comú quin és el nostre full
de ruta cap al futur.
ATECA va néixer l'any 2001 amb la intenció de vetllar pel benestar d'Altafulla, els
seus habitants, i els seus interessos econòmics.
Els comerciants, professionals i empresaris, necessitàvem unir-nos per fer força,
per crear una xarxa forta i estable que potenciés els nostres interessos, que fes una
crida al turisme de qualitat i que permetés que el nostre municipi estigués al
capdavant de la qualitat dels serveis.
I ara, 19 anys després, podem mirar enrere i sentir-nos orgullosos del que hem fet,
del que hem aconseguit però, sobretot, de les forces, l'energia, les ganes i les
accions que tenim i que ja estem ideant per a seguir creixent i avançant cap a un
demà encara millor.
Els últims mesos han estat molt complicats pel món en general i, com no pot ser
d'altra manera, per a tots nosaltres també.
Estem vivint una pandèmia. Una cosa que mai haguéssim pensat que ens tocaria
viure i que ens ha agafat per sorpresa i desprevinguts.
Les pèrdues humanes han estat moltes, moltíssimes, una pèrdua irreparable que
ens ha afectat a tots i que deixarà un buit en els nostres cors per sempre.
La COVID-19 no entén de sexes, edats o races, i ens està copejant amb tanta força
que el món tremola mentre, incansable, cerca la vacuna per aturar-lo.
Però, a més de les vides humanes, el coronavirus ha afectat un altre pilar de la
nostra societat; l'economia. Obligant-nos a romandre tancats a les nostres cases,
sense poder obrir els nostres negocis i sense poder fer allò que tant ens agrada i
pel que tant hem lluitat durant tota la nostra vida professional: atendre als nostres
clients.
Han estat, sens dubte, mesos d'incertesa. Però, tot i estar confinats, des d’ATECA
hem seguit treballant i aprofitant el temps per actualitzar tots els nostres canals
digitals i seguir ajudant i oferint informació i ajuda als nostres associats.
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Però és en els moments difícils en els quals, més que mai, la unió fa la força.
I des d' ATECA, gràcies al suport de tots i totes vosaltres, hem trobat la manera de
fer front a la situació, de buscar les escletxes per les quals poder colar-nos i
treballar, treballar i treballar, per garantir que la vida dels nostres comerços,
professionals i empresaris pugui continuar sent estable i forta per fer front al futur.
Tots i cada un dels socis i sòcies d'ATECA sou únics, imprescindibles i
irreemplaçables. Grans o petits, del sector turístic, gastronòmic, comerciant...
Perquè tots junts fem un. Fem ATECA.
Els objectius d'ATECA són clars i res ni ningú ens farà perdre'ls de vista.
Seguim i seguirem, incansables, treballant per incidir a favor del turisme de les
nostres comarques, per aconseguir convenis i tota mena d'avantatges que
afavoreixin als nostres associats, per aconseguir millorar, cada dia més, la imatge
del nostre municipi vers el món en general i lluitant per aconseguir portar a terme el
Pla de Dinamització del teixit Empresarial i de Comerç d’Altafulla.
En els darrers mesos hem seguit portant a terme estratègies per aconseguir totes
aquelles millores socials i econòmiques que beneficiessin als nostres afiliats i
afiliades, que potenciessin el comerç local i de proximitat i, per descomptat,
representant-vos a tots i totes vosaltres de manera col·lectiva i, si l'ocasió ho ha
requerit, també de forma individual.
La unió dels socis i sòcies d'ATECA és un exemple de germanor. És un referent per
d'altres de com un conjunt de persones amb ganes d'enfrontar la realitat econòmica
pot aconseguir tot allò que es proposi.
I això, sens dubte, és gràcies a vosaltres. A tots i cadascun dels associats i
associades que ens empodereu per a seguir tirant endavant, per idear accions que
impulsin els nostres negocis i, en definitiva, l'economia del nostre municipi en
conjunt.
Defendre els interessos de tots els associats i associades d'ATECA és la nostra
prioritat. Aconseguir millorar, dia rere dia, és el nostre objectiu. I seguir fent pinya,
tots plegats, és la millor manera d'aconseguir-ho.
Tot el que hem aconseguit fins ara està cridant l'atenció de la resta dels nostres
veïns. Fent-nos cada cop més grans i, per tant, donant-nos encara més empenta
per aconseguir el que ens proposem.
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La família d'ATECA creix cada cop més. I us rebrem a tots i totes vosaltres amb les
mateixes ganes i il·lusió perquè, com hem dit, tots i cadascun de vosaltres sou
imprescindibles per ATECA.
Amb la situació del desconfinament avançant, des d'Altafulla, les diferents fases, és
el moment de seguir portant a terme les noves estratègies que ja tenim coent a foc
lent esperant que el moment oportú arribi. I aquest moment, ja ha arribat.
Com veieu, no ens aturem ni ens aturarem. Seguim i seguirem avançant, creant i
treballant per a representar-vos com us mereixeu a tots i totes vosaltres.

ATECA sou vosaltres i units aconseguirem tot allò que ens proposem.
Moltes gràcies,
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