Il·lustríssim Alcalde de Tarragona, Sr. Pau Ricomà,
Consellers i conselleres de l’Ajuntament de Tarragona.
Autoritats, família,
Amics i amigues,
Bona tarda a tothom.
Avui és un dia molt emocionant per mi perquè sóc conscient de la magnitud
d’aquest reconeixement del que no em sento mereixedor.
Tenir l’honor de ser Fill Predilecte de la Ciutat de Tarragona m’omple d’orgull i
felicitat perquè em lliga d’una manera molt especial amb la meva ciutat.
Però els meus sentiments no són només de satisfacció i alegria, són, per
damunt de tot, de profund agraïment.
Per això vull compartir aquest honor amb tots els que ho han fet possible i
m’han acompanyat en el camí que m’ha portat fins aquí.
Vull començar donant les gràcies a un grup de molt bons amics, Agustí Mallol,
Jaume Budesca i Juli Esporrin, que juntament amb les penyes del Nàstic, van
considerar que era mereixedor d’aquesta distinció i han treballat
incansablement perquè avui, aquest nomenament, sigui una realitat. Sense la
seva iniciativa, esforç i dedicació, segur que no hauria estat possible.

Moltes gràcies també a l’Ajuntament de Tarragona i a tot el ple que va aprovar
per unanimitat la proposta. Valoro que tots els partits votessin favorablement,
independent del seu color polític.
Voldria recordar i agrair als alcaldes Joan Miquel Nadal i Josep Fèlix
Ballesteros el seu recolzament, tant en els bons moments com en els moments
més difícils. Sempre m’he sentit acompanyat i valoro el suport que em van
donar durant el seu mandat. Sé que amb l’alcalde Pau Ricomà serà igual
perquè ell també és un gran nastiquer.
També moltes gràcies a les institucions tarragonines i entitats esportives de la
nostra ciutat que van refermar aquesta distinció de la qual sóc objecte.
Moltes gràcies, com no podia ser d’altra manera, al Club Gimnàstic, el Club de
la meva vida. La meva passió, que m’ha fet i em fa molt feliç però que també
m’ha fet i em fa patir molt.
Moltes gràcies a tots els companys del Consell d’Administració i de la Junta
Directiva del Club, els actuals i els de temporades anteriors, que han estat al
meu costat al llarg dels meus anys com a president. Molts d’ells són tan
veterans com jo. De tots he après moltíssim i agreixo el seu suport
incondicional, el seu treball i dedicació i també la seva il·lusió en el projecte.

Moltes gràcies a tots els treballadors del Nàstic, sigui quina sigui la seva funció;
tots, sense distinció, són importants en aquest gran engranatge i ells fan
possible el seu funcionament dia a dia. La seva predisposició i actitud positiva
són la cara visible del Club.
Moltíssimes gràcies als socis i aficionats i a tots els nastiquers en general. Ells
representen un dels actius fonamentals del Nàstic. El seu sentiment i estimació
pel club ens han deixat moments inoblidables gravats per sempre en les
nostres retines i també per la història...qui no recorda aquella marea grana en
la que es van desplaçar 6.000 persones a Lleida per segui l’equip o les més de
2.000 que van anar al Bernabeu amb les carreteres nevades o les 40.000 que
van sortir al carrer per celebrar l’ascens a Primera Divisió... i tantes altres
ocasions en les que la gent del Nàstic sempre ha estat al costat del seu equip.
Per això vull donar també les gràcies a tots els jugadors, entrenadors i tècnics
de totes les meves temporades com a president; molts d’ells van ser els
artífexs d’aquells moments de gloria que ens van fer vibrar d’emoció. i els que
avui esteu aquí, dir-vos que vosaltres agafeu el seu relleu i representeu les
il·lusions i expectatives d’aquesta temporada.
Moltes gràcies també a tots els esportistes del futbol base i de totes les
seccions del Club que han donat molts èxits a l’entitat i des de la seva posició
han defensat i defensen, amb orgull, els colors del Nàstic.
També moltes gràcies a l’altra gran equip del Club, el Nàstic Genuine, per ser
com són, per la seva gran categoria humana que no deixa indiferent a ningú i
de la qual tots n’aprenem. Mai em cansaré de dir que són el millor equip de la
història del Nàstic. De tota la meva trajectòria com a president, és d’aquest
projecte del que em sento més orgullós i satisfet.
I entrant en un terreny més personal, vull donar les gràcies als meus pares, que
des de ben petit em portaven a l’estadi de l’Avinguda Catalunya i em van
transmetre, entre moltes altres coses bones, la seva estimació pel Nàstic. Avui
recordo amb especial emoció el meu pare perquè sé, que igual que la meva
mare, aquí present, estaria molt orgullós de veure aquesta important distinció
que m’atorga l’Ajuntament de Tarragona.
També moltes gràcies a tota la meva gran família, les meves germanes, els
meus cunyats i cunyades, tan d’una banda com de l’altra, nebots, tiets, cosins...
sóc molt afortunat perquè sempre m’he sentit molt recolzat per tots.
I com no podia ser d’altre manera, moltes gràcies a la meva família més íntima,
la meva dona, Tere i els meus fills Tono, Ani i Jose. Gràcies pel seu suport

incondicional sense objeccions; compartint amb mi, tant els bons com els mals
moments però sempre al meu costat.
I finalment i ja per acabar, moltíssimes gràcies a Tarragona, una ciutat única,
extraordinària amb tots els seus defectes i les seves virtuts, però és la ciutat
que estimo, la meva ciutat....
Visca el Nàstic!
i
Visca Tarragona!

