
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 1 

DISCURS DE L’ALCALDESSA EN LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA 

PRESIDÈNCIA DE LA FMC 

15/11/2019 Espai Francesca Bonnemaison 

 

Bon dia a tothom:  

Permeteu-me en primer lloc donar les gràcies. Gràcies a tots els representants 

municipals que assistiu a aquesta assemblea; a totes i tots els que heu dipositat la 

confiança en la candidatura que encapçalo. A tots els càrrecs electes que han estat al 

capdavant de la Federació de Municipis de Catalunya fins a dia d’avui. 

La Federació de Municipis és una de les entitats municipalistes de referència al nostre 

país, amb 634 ens locals adherits, que representen el 91% de la població de 

Catalunya.  

És, doncs, una entitat  amb una àmplia implementació, que des de 1981 treballa en 

la defensa i la promoció de l’autonomia local. Es va formar, doncs, en un moment de 

creixement del municipalisme, quan feia tot just 2 anys de les primeres eleccions 

democràtiques municipals. 

En el camí que la Federació ha fet fins avui, fins al 2019, l’entitat ha crescut i s’ha 

confirmat que els municipis, quan ens associem, quan ens unim, podem defensar 

millor els nostres interessos. 

La Federació fins avui ha estat capaç d’atendre les inquietuds dels municipis 

associats, d’oferir suport i recursos necessaris –estic pensant en formació, per 

exemple-. I per això penso que té tot el sentit que en aquests moments vulgui posar 

en valor la tasca dels càrrecs electes que m’han precedit en la presidència.  

Permeteu-me que mencioni a l’Eduard Rivas, que tot just ha ocupat el càrrec durant 

uns mesos, però que m’ha ofert tot el suport per fer el traspàs pertinent a més que 

com a gran actiu també forma part de la nova executiva; i és clar vull mencionar 

també el seu predecessor, Xavier Amor, que ha estat president des de 2013 fins 

enguany. 

Molts de vosaltres ja em coneixeu, d’altres en tindrem ocasió properament.  

Vinc de Vilanova i la Geltrú, la meva ciutat, de la qual tinc l’honor de ser-ne 

alcaldessa des del passat mes de juny. 

Vilanova i la Geltrú, la capital del Garraf, és una de les ciutats mitjanes de Catalunya, 

prop 70.000 habitants. Alhora és la població més gran, més habitada, d’aquest 

territori a vegades desconegut, però estratègic, que fa encara no 3 anys es va 

reconèixer com a Vegueria Penedès.  

Tots els territoris, i tots els municipis, tenim el nostre paper i el nostre interès en el 

conjunt del país. Precisament una de les missions que dona sentit a aquesta entitat 

és, en el meu punt de vista, fer visible i ajudar a potenciar la pluralitat dels 

municipis, les singularitats, les fortaleses, les oportunitats, que tenim arreu i 

fomentar-ne la connexió per sortir-ne tots beneficiats.  
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Personalment, us puc dir que sóc una ciutadana amb una trajectòria política iniciada 

força recentment. Entenc la participació en la política com un compromís amb la 

comunitat: amb els meus veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú. Des d’altres àmbits, 

sempre he tingut i he posat en pràctica la inquietud per treballar en allò col·lectiu, 

allò que és útil i beneficiós per la comunitat.  

Ho entenc, també, com un compromís amb la meva ciutat i per extensió amb el 

moviment municipalista. Perquè al cap i a la fi, allò que necessita la meva ciutat 

també ho necessiten les vostres, els pobles, viles i ciutats que representeu totes i 

tots vosaltres.  

Aquest plantejament és el que em porta avui aquí. Però alhora us vull transmetre 

que el mateix raonament que em fa entendre que tots els municipis tenim molt a dir, 

és el que em fa pensar que en un projecte plural com aquest s’hi han de tenir en 

compte totes les veus, accents i colors.  

Per això, en aquesta nova etapa, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de 

Catalunya vol establir una forma de liderar l’entitat, en la qual totes les formacions 

polítiques representades a l’assemblea hi prenguin més part i en la qual es tendeixi a 

trencar la verticalitat clàssica de la direcció presidencialista. 

Volem apostar per una forma de cogovernança, de governança compartida, en què el 

Consell dirigirà l’entitat amb una presidència, 7 vicepresidències i 20 vocalies.   

Aquest equip que formarem a partir d’ara el Comitè, comptem amb el suport tècnic 

de la Federació de Municipis per desenvolupar les funcions del dia a dia de l’entitat. I 

comptem amb aquesta Assemblea General per marcar-nos el nostre rumb, el camí 

que hem de seguir.  

Avui mateix, en aquesta assemblea, s’ha pres una resolució important sobre quin ha 

de ser el camí de la Federació de Municipis de Catalunya i sobre quin ha de ser el 

rumb d’aquest equip que conformem el Comitè Executiu.  

La unificació de les dues principals entitats municipalistes de Catalunya, és un gran 

repte que assumim amb total responsabilitat i compromís. Pensem, certament, que 

aquest és el camí que ha de seguir el municipalisme: unir esforços, anar de la mà, 

compartir els objectius, perquè, com deia abans, els interessos són compartits. 

Aquest procés no serà ni immediat ni fàcil, en som conscients, però hi començarem a 

treballar des d’avui mateix. Al cap i a la fi, a la pràctica ja fa temps que les dues 

entitats mantenen una coordinació i una certa unitat d’acció. Quan aconseguim la 

unificació efectiva, tinc el convenciment que els nostres pobles, viles i ciutats estaran 

més ben representats i més ben defensats. 

Així, doncs, des d’avui aquest nou Comitè Executiu es posa al servei dels ens locals 

que en formen part, amb la visió de poder avançar cap a un municipalisme més fort i 

més plural. 

Tenim molts reptes, en la defensa del municipalisme, ho sabem. Els pobles i ciutats 

arrosseguem greus mancances de finançament, aquesta és una qüestió pendent que 

no podem deixar de reivindicar. El finançament local ha de garantir la suficiència 
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financera dels ens, de manera que tots tinguin les mateixes possibilitats de 

desenvolupar-se. 

Ens cal formació als ens locals; ens calen recursos tecnològics, ens cal tot allò 

necessari per avançar cap a una administració més eficient.  

Ens cal avançar també en ser més transparents i en apropar-nos a la ciutadania. Hi 

tenim camí a fer, no per falta de voluntat, sinó perquè massa sovint tenim la 

sensació que la societat avança a una velocitat que l’administració té dificultats per 

seguir. És complex. Però ens hi hem de posar. 

Abans d’acabar aquesta intervenció voldria posar en valor la tasca dels càrrecs 

electes. Som dones i homes que hem estat escollits pels nostres conciutadans i 

ciutadanes, de forma democràtica, per servir la col·lectivitat.  

El servei públic és segurament una de les responsabilitats més dignes i gratificants 

que podem exercir com a membres d’una societat. I l’assumim, amb compromís, 

amb honestedat, amb responsabilitat –valgui la reiteració- i també amb molta 

dedicació, tota la que calgui.  

Per a mi, resultar elegida democràticament com a càrrec públic és un honor, sigui 

per representar un poble petit o sigui per representar tot un país. Per això, quan 

assumeixo la meva responsabilitat política i l’exerceixo en ple dret i en llibertat.  

Des del municipalisme, pels càrrecs que ocupem, sabem molt bé què és escoltar, 

consensuar, seure i parlar. I a això també dedicarem esforços. Volem teixir i 

construir; volem connectar-nos entre els nostres municipis i governs.  

Però perquè la cadena no es trenqui, aquests governs han de fer el mateix: seure i 

parlar.  

Moltes gràcies pel vostre suport. Gràcies per la vostra atenció. Seguim endavant. 

        

Olga Arnau Sanabra  

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú  


