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Ple d’estat de la ciutat 2021 

 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) contempla que a mitjans de mandat es 

convoca una sessió extraordinària del ple municipal de Vilanova i la Geltrú per 

debatre l’estat de la ciutat.  

 

Els que em coneixeu ja sabeu que no m’hagués imaginat mai sent alcaldessa. 

Soc una persona enamorada de Vilanova i la Geltrú i acostumada a treballar, 

treballar i treballar per tirar endavant la família, l’empresa i tot allò que m’estimo 

i en què crec. Assumir l’alcaldia de la ciutat de Vilanova i la Geltrú va ser per a 

mi un gran repte i us puc ben assegurar que no he parat de treballar per tirar 

endavant aquesta ciutat.  

 

Si bé és cert que al principi vam tardar més de l’habitual en formar un govern, val 

a dir que vam estar reunint-nos i treballant de valent per fer possible un pla de 

mandat que suposés una transformació de Vilanova i la Geltrú. No tenia sentit 

venir a gestionar un Ajuntament, sinó que enteníem que calia dirigir un 

Ajuntament, marcant unes directrius molt clares i posant sempre les persones i 

la seva qualitat de vida al centre.  

 

I així ho vam fer, vam assumir un Pla de Mandat amb 5 eixos temàtics, 19 àmbits 

i 129 compromisos que podeu veure al web de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. Uns compromisos que anem actualitzant de manera transparent perquè 

tothom en qualsevol moment pugui consultar en quin estat de desenvolupament 

es troben i què s’ha fet al respecte. 

 

Ens vam trobar una ciutat que mantenia un deute històric; malgrat que en els 

darrers dos mandats ja es va anar reduint, encara provocava tensions de 

tresoreria i dificultats a l’hora de pagar a proveïdors. A dia d’avui, però, podem 

dir que hem rebaixat enormement el deute que teníem i ara ronda els 58M€, xifra 

que suposa el 67% del pressupost de l’Ajuntament. La situació és molt millor de 

la que ens vam trobar i per primera vegada en més de 10 anys s’ha pogut fer un 

pressupost d’inversions de més de 8M€. Hem treballat colze a colze i 

arremangant-nos de valent per tirar endavant aquesta ciutat, i les xifres així ho 
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avalen. La incapacitat financera impedia fer absolutament res i l’Ajuntament es 

va anar endeutant amb els bancs –enlloc de buscar alternatives. Aquesta situació 

encara l’arrosseguem ara perquè els deutes amb els bancs es van anar 

renegociant.  

 

Malgrat tot, insisteixo, hem pogut rebaixar el deute municipal i la situació 

comptable i financera actual ens permet poder parlar a dia d’avui d’inversions per 

a la nostra ciutat i per a les persones –que és a qui ens devem.  

 

Igual que ens vam trobar un deute històric, també ens vam trobar una ciutat amb 

un estat de la via pública desastrós, perquè durant molts anys no s’havia invertit 

ni es podia invertir en la millora de l’espai públic i en el manteniment dels edificis. 

Això va suposar incrementar els recursos per poder anar transformant la ciutat 

de Vilanova i la Geltrú, fent-la una ciutat més digna i amable. És evident que 

encara hi ha molt a fer, però també és evident que, tot i les adversitats d’aquest 

mandat, no hem deixat d’apostar per millorar l’espai públic, entenent-lo com un 

espai de gaudi i convivència de les persones. I el mateix passa amb el 

manteniment dels edificis (pavelló, teatre principal, auditori, biblioteca museu...) 

són obres que potser no es veuen però que són necessàries per a desenvolupar 

el projecte de ciutat viva i activa que defensem. Si fins ara els ciutadans i les 

ciutadanes hem estat acostumats a veure obres de millora quan arribaven 

eleccions, amb aquest govern és diferent: les anem fent tant si hi ha eleccions 

com si no, perquè hem vingut a transformar la ciutat i deixar-la molt millor de com 

ens la vam trobar. 

 

Volem deixar la ciutat molt millor de com ens la vam trobar, per això vam 

estructurar el Pla de Mandat en 5 eixos: el primer, el de la justícia social –

treballem per una ciutat republicana amb igualtat d’oportunitats i garantint uns 

serveis públics que estiguin al costat de les persones més vulnerables i de totes 

aquelles persones amb risc d’exclusió social.  El segon és l’eix de la dinamització 

econòmica i responsable –perquè creiem que com a Vilanova i la Geltrú hem 

d’exercir la capitalitat econòmica en l’àmbit territorial de la vegueria del Penedès 

i ser un actiu econòmic al nostre país per generar riquesa i ocupació. En tercer 

lloc trobem l’eix d’una ciutat culta i creativa –perquè entenem que una de les 
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singularitats de Vilanova i la Geltrú és precisament el seu dinamisme associatiu 

i volem promoure’l per continuar sent una ciutat de referència en l’àmbit cultural, 

en la cohesió social i l’activisme ciutadà. El quart eix és el del territori equilibrat i 

ben connectat –perquè treballem per una ciutat compromesa amb el medi 

ambient i amb els objectius de desenvolupament sostenible, amb una mobilitat 

més eficient, una reducció i una gestió més coherent dels residus que generem 

i una major proximitat i posada en valor dels espais verds i naturals que tenim. 

Per últim, l’eix de l’Ajuntament amable  –que tot i ser l’últim, no vol pas dir que 

sigui el menys important. Entenem que som l’administració pública més propera 

a la ciutadania i hem de reforçar el nostre paper públic, sent més propers, acollint 

millor i facilitant l’atenció i els tràmits municipals. 

 

Aquest és el nostre ideari de ciutat i per això diem que no hem vingut pas a 

gestionar sinó a transformar la ciutat, a millorar-la, perquè Vilanova i la Geltrú 

així s’ho mereix.  

 

Som dels que ens arremanguem i dediquem tots els esforços a tirar endavant 

aquest projecte: una ciutat més digna i més republicana, amb major justícia 

social, apostant per una dinamització social i econòmica responsable i per un 

territori equilibrat i ben connectat, amb més sensibilitat mediambiental i un 

Ajuntament més proper i amable vers les persones.     

 

El que sí que he de reconèixer, però, és que aquests dos anys de mandat han 

requerit d’una gran complexitat per a mi i per a la resta de l’equip de govern. Ens 

ha tocat un mandat que ha estat marcat per una pandèmia sanitària d’abast 

mundial. Si ja a l’inici, a l’agost de 2019, vam començar el mandat havent de 

gestionar les conseqüències d’un esclafit que ens va tocar de ple i va causar 

nombroses destrosses materials, l’hivern següent també ens va afectar el 

temporal Glòria i l’any passat la pandèmia de Covid-19 –de la qual encara 

n’estem patint els seus afectes a nivell de salut, a nivell social, a nivell econòmic 

i a nivell emocional. 

 

Si ja de per si posar-se al capdavant d’una ciutat és un repte amb majúscules, 

gestionar una pandèmia us puc ben assegurar que ha estat molt i molt dur. D’un 



4 
 

dia per l’altre, vam estar obligats a confinar-nos, a aplicar un treball remot i a 

canviar les nostres rutines i les de tot el personal tècnic i de serveis de 

l’Ajuntament.  

 

Als ajuntaments ens va tocar haver de donar respostes a la població 

d’informacions que no teníem ni rebíem. De cop ens vam veure abocats a una 

incertesa immensa. Malgrat tot, des del primer moment, vam tenir clar que tocava 

remar plegats i arremangar-se de nou tocava estar a l’alçada de les 

circumstàncies perquè ens devíem a la ciutat, a totes i tots vosaltres.  

 

Nosaltres, com totes i tots vosaltres que ens esteu escoltant, també hem patit els 

efectes de la pandèmia: alguns l’hem patit en pròpia persona, d’altres l’hem patit 

tenint familiars i amics ingressats a l’hospital sense poder-los visitar, també hem 

perdut persones de les que no ens hem pogut acomiadar. Us puc ben assegurar 

que no ha estat un any gens fàcil. Ara, amb una mica més de distància, tot i que 

encara l’estem patint, potser tot es veu més fàcil, però és evident que ningú 

estava preparat per gestionar una pandèmia com la que ens hem trobat i encara 

patim a dia d’avui, amb els rebrots sanitaris però també amb tots aquells efectes 

socials, econòmics i emocionals implícits –que poc se’n parla. 

 

Tot i la incertesa, la manca de directrius i l’afectació de la pandèmia sobre 

nosaltres mateixos i els nostres familiars, teníem clar que havíem de tirar 

endavant aquesta ciutat, com fos. Vam començar a fer compres de material a 

tort i a dret per poder protegir els treballadors de l’Ajuntament i a la ciutadania, 

fent compres directes a nivell internacional per poder-nos proveir de material que 

ja estava exhaurit a Europa. Vam haver de triplicar les ajudes directes a persones 

vulnerables.  

 

Ningú podia preveure aquella crisi i moltes persones van veure que d’un dia per 

l’altre es quedaven sense feina i sense ingressos. Moltes famílies van veure’s 

amb la impossibilitat econòmica de comprar els elements més bàsics per viure, 

molta gent va veure que anaven passant els mesos i les ajudes dels ERTO no 

arribaven... La situació va ser extrema. Vam exhaurir la partida de contingències 

per poder donar resposta a les necessitats de la ciutat, vam incrementar els 
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recursos d’Acció Social i vam fer una modificació del pressupost de l’Ajuntament 

per poder donar resposta a la nova situació. 

 

Tota la ciutat va copsar la magnitud del que estàvem vivint i hi van haver grans 

mostres de voluntariat, les quals una vegada més vull agrair públicament. Van 

ser moltes les empreses que van començar a produir material sanitari de forma 

altruista, van ser moltes les persones que van sumar-se a la Xarxa Ciutadana de 

voluntariat. Vilanova i la Geltrú va ser una de sola, tothom s’hi va abocar per 

poder remar junts i sortir d’aquesta situació. Moltes i moltes gràcies! 

 

Paral·lelament, vam anar dissenyant un Pla de Dinamització Econòmica per 

preparar la sortida de la crisi amb diverses accions i amb la creació d’una 

comissió política. Amb un treball transversal amb els grups de l’oposició vam 

acabar definint el Pla de Xoc Social i Econòmic de Vilanova i la Geltrú, on es 

concretaven tot un seguit d’ajudes i subvencions a empreses, un seguit 

d’actuacions per incrementar les ajudes socials i protegir les persones més 

vulnerables i tot un seguit d’accions i campanyes per a la reactivació econòmica 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

El Pla de Xoc ens va servir com a instrument per donar resposta a les necessitats 

i minimitzar els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19. 

Teníem clar que un dels objectius que perseguíem era que ningú es quedés 

enrere, que, tot i les circumstàncies, la gent de Vilanova i la Geltrú pogués tenir 

garantides unes condicions de vida el més dignes possible. A banda del 

pressupost ordinari de les partides d’aquest Ajuntament, el Pla va rebre, a més, 

3 milions d’euros fruit de la reestructuració del pressupost. 

 

Gràcies a aquest pla vam poder atendre a les persones més vulnerables, 

defensar les polítiques d’habitatge, promoure una fiscalitat més justa, dur a terme 

una acció comunitària i solidària –amb un equip de voluntaris increïble–, atendre 

col·lectius específics com la gent gran, promoure una educació en igualtat 

d’oportunitats, oferir un accés a la cultura i l’esport, promoure una salut i una 

prevenció entre les persones, donar suport i ajudes al teixit empresarial, planificar 
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campanyes de dinamització econòmica i, entre altres, fomentar l’ocupació i 

l’autoocupació amb diversos plans específics. 

 

Ara, mirant-ho amb una certa distància, es pot ben afirmar que no ens hem pas 

quedat amb els braços plegats, sinó que hem fet molt bona feina al servei 

d’aquesta ciutat i de tota la gent que hi viu. Com deia al principi, hem vingut a 

transformar Vilanova i la Geltrú i deixar-la millor del que ens la vam trobar. I la 

pandèmia no ha aturat pas aquesta voluntat de tot aquest equip de govern que 

encapçalo. 

 

55% del PAM i Pla de Reactivació Econòmica i Social 

Prova d’això és que, tot i la pandèmia i totes les inclemències que ens ha tocat 

viure, a dia d’avui hem executat més del 55% del Pla de Mandat al qual ens vam 

comprometre amb les vilanovines i els vilanovins. Per tant, podem perfectament 

afirmar que, a dia d’avui, tenim una ciutat millor de la que ens vam trobar. 

 

En l’àmbit de la justícia social, on ens proposàvem treballar per una ciutat 

republicana amb igualtat d’oportunitats i garantint uns serveis públics que 

estiguin al costat de les persones més vulnerables i de totes aquelles persones 

amb risc d’exclusió social, hem incrementat els recursos econòmics i el personal 

de l’àmbit d’Acció Social, hem augmentat el suport a la gent gran incentivant 

l’envelliment actiu, hem rehabilitat una nau industrial per a l’activitat i dinamització 

juvenil, hem redactat el Pla Local de Salut i, entre altres, hem incrementat els 

usos esportius de les nostres platges.  

 

En l’àmbit de la dinamització econòmica i responsable, on ens vam proposar 

treballar perquè Vilanova i la Geltrú reforcés la seva capitalitat econòmica en 

l’àmbit territorial de la vegueria del Penedès i ser un actiu econòmic al nostre 

país per generar riquesa i ocupació, hem augmentat els recursos econòmics i de 

personal a l’Oficina Municipal d’Empresa, hem elaborat el Pla de Reactivació 

Econòmica de la ciutat amb els diferents agents socials i econòmics, hem creat 

un campus de formació virtual lligat amb l’IMET, hem establert més lligams amb 

el Servei d’Ocupació de Catalunya, tenim el Pla d’Acció de l’Economia Social i 

Solidària, hem redactat el Pla Estratègic del Primer Sector. 
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En l’àmbit d’una ciutat culta i creativa, on ens vam comprometre a protegir el 

dinamisme associatiu i promoure’n la seva continuïtat per seguir sent una ciutat 

de referència en l’àmbit cultural, en la cohesió social i l’activisme ciutadà, hem 

treballat conjuntament amb el Departament d’Educació per poder mantenir els 

grups de P3 i reduir les ràtios a les aules –trencant així la tendència dels últims 

anys–, hem incrementat el nombre de SIEI (Suport Intensiu d’Educació Inclusiva) 

als centres educatius de la nostra ciutat, s’ha creat una nova seu de l’Escola de 

Formació Aeronàutica de Vilanova a l’aeroport d’Alguaire, s’ha donat suport a les 

empreses, professionals i entitats de l’àmbit cultural per minvar els efectes de la 

crisi, s’han adaptat les festes populars a la realitat de la pandèmia, s’han dut a 

terme millores en els equipaments culturals i s’ha iniciat el programa social dels 

museus de Vilanova i la Geltrú.  

 

En l’àmbit del territori equilibrat i ben connectat, on ens vam proposar treballar 

per una ciutat sostenible, compromesa amb el medi ambient i amb els objectius 

de desenvolupament sostenible, hem avançat cap a una mobilitat més 

sostenible, una reducció i una gestió més coherent dels residus que generem i 

una major proximitat i posada en valor dels espais verds i naturals que tenim. 

Hem dut a terme, precisament, el que ens proposàvem, hem augmentat els 

recursos per al manteniment de la via pública, hem ampliat i millorat moltes 

voreres, hem asfaltat carrers per treure els sots que hi havia, hem posat nous 

parcs infantils, hem instal·lat punts de càrrega de vehicles elèctrics, hem 

incrementat el parc d’habitatge públic i ens estem preparant per al canvi de model 

de recollida de residus. 

 

I, per últim, vull esmentar l’àmbit de l’Ajuntament amable, on ens proposàvem 

reforçar el nostre paper públic, sent més propers, acollint millor i facilitant 

l’atenció i els tràmits que hem de fer amb l’Ajuntament de la nostra ciutat.  

 

Hem modernitzat l’Ajuntament implementant l’administració digital, hem facilitat 

el treball amb control remot a tot el personal tècnic, hem dotat de més personal 

les àrees claus –com són Acció Social, Habitatge i Dinamització Econòmica–, 

hem promogut una valoració de llocs de treball de tot l’Ajuntament, hem 

implementat la cita prèvia per evitar aglomeracions i millorar l’atenció 
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personalitzada, hem incrementat els formats i estratègies de la comunicació de 

l’Ajuntament amb les veïnes i veïns, hem incrementat un 15% els agents de la 

Policia Local, hem encarregat un Pla Local de Seguretat.  

 

També hem aprovat unes ordenances amb una fiscalitat més justa i una major 

tarifació social, hem començat les internalitzacions del personal dels centres 

cívics i ja estem preparant la del servei de neteja, hem facilitat el registre 

electrònic per fer tràmits amb l’Ajuntament des de casa, etcètera, etcètera. 

 

És evident que el llistat és molt extens. Aquests només són els trets bàsics del 

que hem anat desenvolupant com a govern d’aquesta ciutat. Entenc l’Ajuntament 

com una Administració Pública, propera i transparent i per això vull recordar-vos 

que el Pla de Mandat i el seu estat d’execució el podeu trobar al web municipal. 

Per qualsevol dubte o qüestió al respecte, recordar-vos també que estem a la 

vostra disposició i que al mateix web del Pla de Mandat hi ha un apartat de 

propostes de la ciutadania que es pot anar ampliant. Entre totes i tots, millorem 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Deixeu-me acabar aquesta intervenció agraint públicament a tot l’equip de 

govern el vostre esforç i treball constant, el fet d’haver estat al peu del canó en 

aquests moment difícils que hem viscut. Agrair-vos-ho perquè no ha estat fàcil i 

la confiança mútua i el treball cooperatiu han estat la clau per tirar endavant el 

projecte que ara fa dos anys vam iniciar. Respirant una mica i mirant-ho amb 

perspectiva, estic orgullosa de la feina feta i de tot l’equip. Hem passat uns anys 

complicats però hem sabut tirar endavant, gestionant una crisi i continuant 

transformant i millorant la ciutat. El nostre compromís segueix ferm. Seguirem 

treballant per fer una ciutat més digna i més republicana, amb major justícia 

social, apostant per una dinamització social i econòmica responsable i per un 

territori equilibrat i ben connectat, amb més sensibilitat mediambiental i un 

Ajuntament més proper i amable vers totes i tots vosaltres.     

 

Moltes gràcies! 
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Algunes persones que em coneixen em diuen que encara sóc una mica aquell 

cul inquiet que era de petita, i potser sí. Llevat d’alguns períodes de la vida on la 

salut no m’ho ha permès, sempre he estat una persona activa i amb ganes de 

tirar endavant els projectes i els reptes que se’m posaven davant. De petita ja 

ajudava a quadrar la comptabilitat a la cooperativa de la qual formaven part els 

pares, i tots els clients ja em coneixien. Sabien que no se m’oblidaven les coses 

i que tenia molt clars els objectius a seguir. Sempre mirant cap al futur. Ara, 

evidentment, ja tinc uns quants anys més, però, potser sí que hi ha alguns trets 

que continuo tenint. I sí, continuo sent una persona que té clars els objectius i 

sempre mira endavant. 

 

En la primera intervenció i amb el que han exposat les meves companyes i 

company de govern, ja hem exposat el que hem fet aquests dos anys de mandat 

i que, tot i les circumstàncies, hem seguit treballant per transformar i millorar la 

ciutat de Vilanova i la Geltrú. Les dades així ho demostren, tot i la pandèmia de 

la Covid-19, hem desenvolupat més del 55% del nostre pla de mandat.  

 

Tot i així, no tindria sentit si en un ple de l’estat de la ciutat no parléssim del que 

continuem fent per millorar Vilanova i la Geltrú. La pandèmia i la crisi social, 

econòmica i emocional que ens ha tocat viure, ens ha canviat el panorama de la 

ciutat que teníem.  

 

La situació social i econòmica continua sent el nostre principal punt de mira com 

a govern. La nova branca de la pandèmia fa perillar la nostra recuperació: els 

centres sanitaris tornen a estar saturats, les xifres de propagació del virus tornen 

a estar desorbitades, hi ha sectors econòmics que no poden desenvolupar la 

seva activitat, les xifres afecten directament i molt especialment al sector serveis, 

la detecció de malalties mentals també augmenta i moltes famílies –i 

especialment les persones més vulnerables– cada cop veuen més difícil la 

reincorporació al mercat laboral, i la seva estabilitat social i econòmica. 

 

No podem quedar-nos de braços plegats. Ens devem a la ciutat i continuarem 

treballant de valent per minvar al màxim els efectes d’aquesta crisi. 
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Precisament el Pla de Reactivació de Vilanova i la Geltrú respon a aquesta 

voluntat. El Pla ha comptat amb la participació dels diferents agents socials i 

econòmics locals, i és un exemple de sumar esforços i debatre pel bé de la nostra 

ciutat.  

 

Em comprometo públicament a millorar l’estat de la ciutat reactivant Vilanova i la 

Geltrú en tots els àmbits. Hi dedicaré tots els meus esforços. He assumit aquest 

càrrec per transformar i millorar la nostra ciutat. I fins que acabi aquest mandat, 

treballaré inesgotablement per la reactivació de Vilanova i la Geltrú.  

 

És per això que, igual que quan era petita tenia clars els objectius a perseguir i 

mirava endavant, ara ho continuo fent; i ho continuaré fent en els anys que 

queden de mandat, per reactivar la ciutat en tots els àmbits: 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de la Cultura. Impulsant el 

desenvolupament de les indústries culturals, fent accessible la cultura a tots els 

públics, apostant per la cultura com a projecció de ciutat, millorant i rehabilitant 

els equipaments culturals de la nostra ciutat, o recolzant els festivals que s’hi 

duen a terme. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de l’Educació. Avançant cap a 

un model d’educació compartida i de societat inclusiva, esdevenint una ciutat de 

proves pilot en matèria d’innovació educativa, treballant per l’equitat digital amb 

el projecte “Cap estudiant sense internet”, o dotant-nos de beques d’excel·lència.  

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de l’Habitatge i el disseny 

urbanístic. Redactant el Pla Local de l’Habitatge, aprovant el reglament del 

registre d’habitatges buits del municipi, adquirint més habitatges públics, 

continuant amb els programes d’ajut al lloguer de pisos, modificant el 

planejament urbanístic per adequar-lo a les noves necessitats, o facilitant sòl per 

a noves indústries.  
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- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de l’Acció Social i la 

Dependència. Consolidant el nou punt d’assessorament energètic, reforçant els 

recursos d’atenció a les persones més vulnerables, enfortint l’atenció a les 

persones que es troben sense llar, o reforçant el Servei d’Atenció Domiciliària i 

la teleassistència de la gent gran. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de les entitats, la participació, la 

infància i la joventut. Promocionant el voluntariat a través de l’Oficina Municipal 

d’Entitats, descentralitzant l’Oficina d’Atenció Ciutadana als centres cívics, 

posant en funcionament el projecte de les assemblees de barri i implementant el 

Pla Local d’Infància i Adolescència. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de la mobilitat i l’espai públic. 

Seguint arranjant els carrers i places de la nostra ciutat, ampliant més voreres, 

implementant el projecte del centre les persones, creant més carrils bici, ampliant 

el nombre d’aparcaments dissuasius a la ciutat, o modernitzant l’enllumenat 

públic per posar fi a la situació precària d’aquest servei. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit dels Esports. Incrementant el 

manteniment i les millores contínues dels equipaments esportius, potenciant els 

esports a l’aire lliure, treballant per acollir esdeveniments esportius, o preparant-

nos per assolir el segell de destinació de turisme esportiu. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de la Salut i la gent gran. 

Redactant el Pla Local de la Salut, educant i promovent hàbits saludables en les 

persones, treballant amb diferents campanyes de sensibilització i prevenció de 

malalties mentals, o millorant els serveis i els espais destinats a la gent gran. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de la Seguretat, la Convivència i 

l’Equitat. Treballant amb altres administracions per construir a la ciutat un gran 

espai de seguretat que incorpori la nova prefectura de policia local, salvament 

marítim, agents rurals, bombers i agents forestals; seguir dotant-nos de nous 

agents de policia local, i reforçar les polítiques per combatre la violència 

masclista. 
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- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de la Formació i l’Ocupació. 

Adequant l’oferta formativa a les necessitats reals del teixit empresarial, 

consolidant l’itinerari formatiu en el camp de l’audiovisual i les tecnologies 

disruptives, o promovent plans d’ocupació extraordinaris per a majors de 55 

anys.  

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de l’Empresa, la Indústria i la 

innovació. Fent més visible l’Oficina Municipal d’Empresa, treballant per ser una 

destinació de congressos o convertint els polígons industrials en Zones 

d’Activitat Econòmica Urbana. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de la Promoció Econòmica. 

Desenvolupant el Pla estratègic del primer sector, dinamitzant l’aula 

gastronòmica i els mercats municipals, desenvolupant el pla d’acció de 

l’Economia Social i Solidària, o implementant el nou model de Fira de Novembre 

acordat amb els agents econòmics de la ciutat. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú en l’àmbit del Comerç, el Turisme i la 

projecció de ciutat. Sent una de les ciutats pioneres en el desenvolupament d’una 

Àrea de Promoció Econòmica Urbana, construint un supermercat a la Collada, 

treballant per la desestacionalització turística, amb esdeveniments al llarg de 

l’any per dinamitzar l’economia. 

 

- Reactivem Vilanova i la Geltrú també a través de l’Ajuntament. Avançant 

en la tramitació de procediments electrònics, incrementant la comunicació amb 

les veïnes, sent presents en tots aquells espais de debat amb les entitats i els 

agents socials i econòmics, o reivindicant més inversió per la ciutat a les altres 

administracions. 

 

Reactivem, reactivem i reactivem. Ja ho veieu. Tot i la feina feta, de feina no ens 

en falta i no parem de projectar la ciutat del futur per transformar-la cap a un 

model de ciutat ben concret. Seguirem treballant perquè aquest estat de la ciutat 

millori i ens hi deixarem la pell. Per fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat més 
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digne i més republicana, amb major justícia social, apostant per una dinamització 

social i econòmica responsable i per un territori equilibrat i ben connectat, amb 

més sensibilitat mediambiental i un Ajuntament més proper i amable vers totes i 

tots vosaltres. No en tingueu cap dubte!    

 

Moltes gràcies a totes i a tots per aquest ple on cadascun dels grups ha pogut 

exposar la seva visió de l’estat de la ciutat i el seu posicionament polític. Deixeu-

me agrair-vos la vostra tasca com a regidores i regidors d’aquest plenari i ens 

emplacem a continuar treballant conjuntament pel bé i millor d’aquesta ciutat que 

representem. Com a alcaldessa, em teniu a la vostra disposició pel que faci falta, 

i jo, evidentment, continuo amb el compromís ferm de continuar treballant de 

valent per aquesta ciutat, anar-la transformant i deixar-la millor de com la vàrem 

trobar quan vaig ser nomenada alcaldessa el juny del 2019.  

 

Moltes i moltes gràcies. Ens trobem pels carrers i les places de Vilanova i la 

Geltrú! 

 

Cuideu-vos! 

 

 
 
Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
12 de juliol de 2021 
 


