
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OLEGUER ARNAU, UNA PERSONA GENEROSA 
 
 
Parlar d’Oleguer Arnau és fer-ho d’una persona amable i dialogant, de tracte agradable, 
sempre defensant, des del respecte, allò en què creia, davant de qui fos. En això coincideix 
tothom. Era un lluitador incansable per obtenir alguna cosa que permetés prosperar o 
avançar. Mai en benefici propi, sempre pensant en la comunitat: en el barri –el seu estimat 
barri de Mar-, en la gent jove, en l’esport, en aquells més necessitats.  
 
Penso que aquesta actitud que va prendre en la seva vida, que va ser al cap i a la fi el seu 
estil de vida, es defineix amb les paraules generositat i estimació. Va demostrar sempre la 
seva capacitat de donar, de servir, des de la seva vinculació, entre d’altres, amb l’associació 
de veïns de Mar des de la seva fundació. 
 
Va ser un president molt proper amb els veïns i veïnes, identificat amb els pescadors, 
reivindicatiu fins a assolir allò que podia dignificar la vida del barri i la seva gent: un espai 
cívic on trobar-se, el cobriment del torrent, la reurbanització de la rambla de la Pau, la 
construcció d’un institut de secundària... moltes de les millores que ha viscut el barri en els 
darrers anys han comptat amb la seva empremta i el seu suport incondicional.  
 
Encara al seu barri, va impulsar un projecte per millorar les expectatives d’integració de nois 
i noies amb dificultats a través de l’esport. Crec que val la pena citar-ho, perquè potser no va 
ser d’aquelles iniciatives que tinguessin un ampli ressò ni deixessin un llegat físic, però parla 
per si sola de com era Oleguer Arnau.  
 
Emprenedor, compromès... molts pares, mares i alumnes de l’escola Cossetània el 
recordaran amb agraïment, com a fundador. Igualment molts vilanovins i vilanovines el 
destacaran per haver estat al capdavant d’una de les primeres cooperatives de la ciutat, el 
Tiplay, i per la seva participació, sempre generosa, en molts altres àmbits del nostre teixit 
associatiu.  
 
Aquesta mateixa generositat la va mostrar fa encara no dos anys, en acceptar ser el 
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú. Actiu com era, va entomar un càrrec que 
gairebé li era fet a mida: un càrrec que requereix ser al costat de les persones, dedicar-los 
temps per atendre-les, escoltar-les, donar-los respostes i mediar. Era una cara amable i 
oferia una mica de llum a les persones que atenia.  
 
Molts treballadors i treballadores de l’Ajuntament, així com membres d’altres institucions i 
entitats, van tenir en Oleguer Arnau un vincle ferm, una persona de relació senzilla i 
cooperant a l’hora d’endegar projectes o de gestionar situacions, tant com a representant del 
barri de Mar com en les altres facetes en què va estar implicat. Amb ell va ser fàcil treballar, 
sempre buscant el consens, aportant solucions i mostrant empatia amb totes les parts.  
 
Ens deixa el Defensor de la Ciutadania, Oleguer Arnau, una persona que ha lliurat molt del 
seu temps, molta de la seva energia, moltes de les seves il·lusions, a la col·lectivitat, als 
ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. Al meu record d’ell, de la persona amable i 
compromesa, hi sumo l’agraïment per la seva tasca infatigable, a l’exemple que ha estat i 
serà per a totes les persones que treballem per servir la ciutat.    
 
Permeteu-me que expressi, en nom propi i de la Corporació que represento, el meu sentit 
condol a la família i amics, el seu exemple perdurarà entre nosaltres. 
 
Neus Lloveras i Massana  
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
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