DISCURS D’INVESTIDURA DE L’ALCALDESSA OLGA ARNAU I SANABRA (15/6/2019)

Bon dia a tots i totes!
amics i amigues, regidores i regidors, vilanovins i vilanovines,
La veritat és que aquest és un gran repte. El fet de ser alcaldessa d’aquesta ciutat i de posarme al capdavant d’aquesta institució és un gran compromís que afronto amb molta il·lusió,
satisfacció i, també, nervis. Sóc conscient que ser alcaldessa no és pas fàcil i que caldrà que hi
dediqui tot el meu temps i dedicació. Des d’aquest mateix instant sóc tota vostra: pareu-me
pel carrer i pregunteu-me, suggeriu-me millores per la ciutat i feu-me arribar totes les vostres
inquietuds i necessitats perquè per això estic aquí, per això avui afronto aquest gran repte i per
això en el seu dia vaig acceptar posar-me en política.
Vilanova i la Geltrú –cal que ens ho diguem i ens ho repetim- és una de les ciutats més maques
del país. Està situada estratègicament entre Barcelona i Tarragona i és la capital amb més
població, més serveis, més infraestructures, més activitat econòmica i més dinamisme
associatiu i cultural de tot l’àmbit territorial del Penedès. Una ciutat amb molts potencials
però, que també cal seguir reivindicant-se davant la resta d’administracions supramunicipals
perquè no quedi en l’oblit. Tenim molts potencials de desenvolupament i molta capacitat i
talent però, també necessitem més inversions al territori i dotar-nos de més serveis per
millorar la qualitat de vida de totes les persones que vivim en aquesta ciutat.
La gent de Vilanova i la Geltrú, que tradicionalment es dedicava a l’agricultura i a la pesca,
durant el segle XIX va saber dissenyar-se i pensar-se per projectar la ciutat que volien pel
futur. Van saber apostar pel progrés econòmic i industrial, van dotar-nos d’infraestructures per
connectar-nos amb la resta de ciutats del país i van apostar per la cultura i els serveis a la
ciutadania “sense distinció de classes ni de partits”. Precisament aquesta és la frase que tenim
al monument a Francesc Macià del final de la Rambla de la Pau i que convé recordar-la per
pensar la ciutat en la seva col·lectivitat, defensar-la en la seva diversitat i projectar-la en la
seva pluralitat.
I a l’igual que a finals del XIX i principis del XX uns prohoms de la ciutat van pensar la Vilanova i
la Geltrú del futur, avui, som tots nosaltres, els vint-i-cinc regidors i regidores, que hem estat
elegits, qui hem d’asseure’ns, pensar i reflexionar la ciutat que volem pels que vindran darrere
nostra. No vull que aquest mandat consisteixi tan sols en la gestió del dia a dia sinó que tinc la
ferma voluntat de vetllar pel millor de la ciutat i la ciutadania en aquests quatre anys tot
dissenyant entre tots i totes la Vilanova i la Geltrú que volem en el futur.
Em comprometo a treballar per fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat més amable, més verda i
més sostenible. Perquè volem deixar pels que vindran, una ciutat que posi en valor els espais
verds i el mar que ens envolta, que aposti per la mobilitat sostenible, per captar energia
renovable, per perfeccionar la gestió dels residus i per millorar, arranjar i ordenar l’espai
públic. Volem augmentar la qualitat dels nostres carrers i places i, en definitiva, volem vetllar
per la qualitat de vida i el benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes.
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Em comprometo a treballar per una Vilanova i la Geltrú que posi al centre les persones.
Perquè com a Administració Pública tenim el deure d’apostar per l’acció social, incrementant
les polítiques dirigides a les persones i garantint la igualtat d’oportunitats per a tots i totes.
Volem incrementar els observatoris socials que permetin detectar situacions d’emergència,
aprofundir amb els protocols d’actuació i dotant-nos de més recursos. Cal incrementar, per
exemple, el parc d’habitatges municipals i donar resposta a l’emergència habitacional que
vivim. Així com, enfortir les polítiques contra la violència masclista, la LGTBIfòbia, el racisme o
qualsevol tipus d’agressió feixista.
Es diu que els vilanovins i vilanovines som llunàtiques perquè sempre estem preparant una
cosa o una altra. Som una ciutat viva i activa, amb un teixit associatiu ampli i ben dinàmic . La
ciutat ens demana dotar-nos d’espais i equipaments. Em comprometo a treballar per una
Vilanova i la Geltrú amb més equipaments. Podem parlar de l’envelat i de l’Espai Jove, de la
Casa de la Festa i de més espais per a la pràctica esportiva però, també, d’un pla d’arranjament
i manteniment dels equipaments públics actuals. Podem parlar de nous espais però també
d’incrementar els mecanismes de participació i dotar de més recursos els pressupostos
participatius perquè siguem les persones les que decidim en què volem destinar els nostres
recursos.
I entre totes i tots hem de fer una ciutat més competitiva i una Vilanova i la Geltrú pròspera.
Em comprometo a treballar per enfortir els diferents àmbits de desenvolupament econòmic,
promovent els plans de formació especialitzada, apostant pels productes i el comerç de
proximitat, la renovació dels polígons industrials existents, un turisme de qualitat i sostenible i
enfortint la relació amb la universitat, les TIC i la Recerca i el Desenvolupament. Per fer-ho,
volem, entre altres, enfortir i dotar de més recursos l’Oficina d’empresa per impulsar
l’emprenedoria, l’autoocupació i el cooperativisme i reduir les taxes d’atur que encara patim.
Em comprometo davant de tots vosaltres a arremangar-me per treballar i fer una Vilanova i la
Geltrú millor. No em fa por arremangar-me, ni a mi ni a les persones que m’acompanyen i
m’acompanyaran. I ens trobareu treballant promovent el diàleg i l’entesa entre les diferents
forces polítiques que configuren aquest plenari municipal. Com va dir Oriol Junqueras en la
seva defensa al procés injust que està patint “Qualsevol polític, igual que qualsevol persona,
comet errors però, no em trobaran amb aquella política que nega el diàleg, la negociació i
l’acord. El meu treball continuarà sent el de promoure la democràcia, la convivència i el bé
comú”.
Com a alcaldessa poso l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la disposició de tots vosaltres, al
servei de la ciutadania amb la voluntat que sigui una institució el més propera possible, on per
sobre dels tràmits hi hagi el tracte humà, es facilitin les gestions administratives i s’aposti per
una finestreta única.
L’Ajuntament no és d’uns o altres sinó de tos plegats, parlem la llengua que parlem, vinguem
d’on vinguem, pensem com pensem i/o estimem com estimem. Aquesta institució ha de ser
garant de la funció pública i ha d’estar al servei de tots vosaltres. I jo, com a alcaldessa, sóc
conscient que la meva tasca és dedicar-me a la ciutat. Em dec a vosaltres. És per això, que a
partir d’avui les portes del despatx d’alcaldia estaran obertes per atendre-us a uns i altres.
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Us avanço, també, que des d’avui mateix, treballaré amb cadascú de vosaltres per ampliar
aquest govern, amb la voluntat que sigui el govern de majoria absoluta que aquesta ciutat
necessita. Un govern ampli i fort que defensi els drets i llibertats de la ciutadania i que permeti
una estabilitat en les polítiques que es desenvolupin a Vilanova i la Geltrú. El govern que
reflecteixi la majoria absoluta independentista i republicana que aquesta ciutat ha votat i que
aquesta ciutat es mereix.
En els moments convulsos que estem vivint com a país, mentre ens empresonen els nostres
representants polítics, ens apliquen la represàlia davant la nostra voluntat legítima de defensar
el dret a l’autodeterminació i el dret a les urnes, ens obliguen a marxar a l’exili, ens treuen els
drets dels nostres electes recentment elegits i apliquen la justícia com a càstig de la
discrepància política. En aquests moments és quan més ens cal unir esforços, fer un govern
ampli de concentració nacional i que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat digne amb un govern
a l’alçada de les circumstàncies que estem vivint com a país.
Deixeu-me, per acabar, AGRAIR a la gent que ho ha fet possible. A tota la gent de la secció
local d’Esquerra Republicana de Vilanova i la Geltrú, de l’executiva i de la comissió electoral
per tota la feina feta que ha valgut la pena i que ara en veiem els fruits assolits. A l’assemblea
local per confiar amb mi i haver-me elegit com a cap de llista d’aquest projecte d’esquerres i
republicà per Vilanova i la Geltrú. Són molts anys de lluita i d’esforç. Gràcies a totes les que
creieu i heu cregut en aquest projecte, gràcies a totes les que ens heu fet confiança i gràcies a
totes les regidores i les seves respectives assemblees que heu permès que avui tinguem una
alcaldessa republicana a la nostra ciutat.
Avui també deixeu-me fer una menció especial a aquelles persones del projecte republicà de
Vilanova i la Geltrú que avui ja no estan en nosaltres. Gràcies Amadeu Torner, Lluís Pascual i
Oriol Papell.
Gràcies també als que ara fa 40 anys van presentar la primera llista d’ERC a Vilanova i la Geltrú,
en l’inici de la democràcia, i gràcies a la Queti Vinyals per convidar-me a sortir de la meva zona
de confort i posar-me a treballar per l’entitat més gran que hi ha a Vilanova i la Geltrú, com és
aquesta casa: l’Ajuntament.
I no em vull deixar la part més personal i més difícil que avui em fa estar aquí. Gràcies, també,
evidentment, a la meva família. A la meva mare, Olga Sanabra, gràcies al meu pare, Oleguer
Arnau, gràcies als meus fills, Adrià i Olga, i gràcies al Juan, el meu marit. Si avui jo estic aquí és
també gràcies a ells que em recolzen i em permeten que estigui tantes i tantes hores a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o als diferents actes que es desenvolupen a la ciutat.
Avui, tornem la ciutat al poble. Gràcies Vilanova i la Geltrú per confiar-me aquest gran repte.
Aquesta vara és vostra!
Visca Vilanova i la Geltrú i Visca Catalunya!

Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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