
 

1 4 

 

Commemoració del quarantè aniversari de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 

Vic, 16 d’octubre de 2021 

Estic molt contenta de ser avui aquí i acompanyar-vos. President, alcaldessa, 

autoritats, tots els qui sou avui aquí, sé que és tard, intentaré no destorbar-vos més 

del que correspondria, però deixeu-me dir-vos que és un goig veure com celebreu 

aquests quaranta anys i que teniu un projecte de futur per a tots els municipis, la 

qual cosa vol dir que teniu un projecte de futur per a tot el país, i que la màxima de 

Clavé «associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu 

feliços» sembla perfectament aplicable a vosaltres, a l’Associació Catalana de 

Municipis, perquè sou més forts quan aneu units, tots ho som, perquè feu aquesta 

feina de formació que és tan important, i ho hem pogut veure avui amb els premis, 

la dotació econòmica dels quals també servirà per formar els vostres respectius 

equips i per tant per avançar en aquesta feina de la formació, que és el que ens 

permet a tots ser més lliures, i perquè sembla que us estimeu molt i doneu una 

imatge molt feliç. Tant de bo que la imatge que de vegades oferim com a país pogués 

ser com la que oferiu l’Associació Catalana de Municipis. Moltíssimes gràcies, de 

veritat. 

Ara ho deia el president. Fa justament un mes vaig rebre una representació del 

Comitè Executiu de l’ACM, encapçalada, naturalment, pel president. Era el 16 de 

setembre, cinc dies després de tots els actes que vam fer de commemoració de la 

Diada, i durant la trobada vam comentar, efectivament, tots els reptes amb vista al 

curs polític que llavors tot just començava. Fa trenta dies representava que el curs 

polític havia d’arrencar, i trenta dies després és evident que ja el tenim en ple 

funcionament, i és que un mes en política, a Catalunya, dona realment per molt, de 

manera que en quaranta anys l’ACM ha fet molta feina d’una gran importància, una 

feina que amb prou feines hem pogut copsar en aquest acte. Una setmana després 

de la nostra trobada vam anar de viatge a l’Alguer per participar en el 33è Aplec 

Internacional d’Adifolk. Jo preveia un cap de setmana tranquil, en una illa tranquil·la 

i en una ciutat encara més tranquil·la com l’Alguer. I, com tots sabeu, aquella 

setmana vam tenir una nova mostra de persecució judicial i política de l’Estat 

espanyol contra l’independentisme català, en aquest cas concret contra el president 

Puigdemont. El desenllaç ja el sabeu. El de sempre: justícia i llibertat a Europa, i 
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injustícia i persecució a Espanya. També aquell dia es va poder veure aquesta força 

de la unió quan patim aquestes agressions. Quinze dies després, però, encara vam 

fer el debat de política general al Parlament, que és la manera de donar el tret de 

sortida al curs polític. I aquests dies també hem fet les commemoracions de l’U 

d’Octubre, hi ha hagut una nova compareixença del president i del conseller Argimon 

sobre la covid amb les informacions sobre com hem d’afrontar el repte d’aquesta 

malaltia, i ara recentment hem viscut l’aixecament de la majoria de les restriccions, 

i aquesta setmana passada mateix, dimarts, en un dia laborable normal, vaig ser 

amb la presidenta de Flandes treballant intensament, i també al Parlament Europeu. 

Per tant, fixeu-vos en la mà de coses que han passat en pocs dies. I avui ens trobem 

aquí per celebrar aquests quaranta anys de l’ACM.  

Aquest ritme frenètic, que el president deia que si em multiplico, és el meu i el de 

tots. Vosaltres ho sabeu molt i molt bé, els alcaldes, els regidors, totes les persones 

que treballeu en l’administració més propera al ciutadà. Perquè abans el president 

deia: «No podem ser l’última baula.» No, és que sou la primera. Sou la primera 

perquè sou els qui sou a peu de carrer, sou a les vostres institucions treballant de 

manera incansable, dia a dia, per la vostra ciutadania. I, per tant, sabeu molt bé el 

valor que té cada dia i cada hora en el rellotge i en el calendari. 

El temps és molt important, en les nostres vides. Només som temps, de fet. I a què 

el dediquem diu molt de nosaltres. El llegat d’un servidor públic de vegades es mesura 

amb els mèrits polítics, amb les obres materials que s’han anat acumulant durant el 

seu pas per la política, i jo crec que cal que es valori molt el temps, que és 

indispensable per desenvolupar totes i cadascuna de les feines que es fan per estar 

al servei dels ciutadans. 

Ara s’acosta un període en el qual en molts municipis ja s’entreveuen l’horitzó de 

futur i les eleccions municipals. I l’altre dia em comentava un alcalde: «Costarà trobar 

persones que vulguin continuar dedicant-se a fer d’alcaldes i de regidors.» I costarà 

perquè és un esforç molt gran que potser no és prou valorat des de fora. Tots feu 

que sí amb el cap; ja sé que vosaltres ho valoreu, efectivament. I no només costarà 

pel temps que això exigeix, per la dedicació, per les hores de feina incansable, 

aquestes vint-i-quatre hores al dia que deia també l’alcaldessa quan ens ha adreçat 

unes paraules, sinó també perquè ara hem celebrat que hi ha hagut persecucions 

que s’han arxivat però avui en dia fer una feina de representació política també porta 

implícit el perill d’una persecució judicial. 
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Per això encoratjo totes les persones que us dediqueu a aquesta noble feina perquè 

continueu fent-la. Hi ha imatges memorables, ara n’hem vist algunes amb aquests 

flaixos. La de les vares enlaire, la força de tot un país que volia guanyar-se el dret a 

decidir el seu futur, és una d’aquestes imatges icòniques. Vosaltres sempre hi sou, 

no deixeu de ser-hi, i estic segura que qualsevol pas fonamental que haguem de fer 

al nostre país serà impossible fer-lo sense tots i cadascun de vosaltres. 

Vosaltres sou la clau del futur del país, sou la clau de la prosperitat del país, un país 

pel qual tots i cadascun de vosaltres treballeu, perquè ningú no sigui deixat enrere, 

perquè tothom pugui anar endavant, perquè tinguem un país més just, més 

cohesionat i més lliure on tothom tingui les mateixes oportunitats i pugui 

desenvolupar el projecte de vida que vulgui visqui on visqui. Això és el que 

necessitem com a país, i no ho serem plenament si això no és possible en tots i 

cadascun dels indrets d’aquesta Catalunya que anhelem més forta, més lliure, més 

justa, més pròspera, i que serà la Catalunya del futur que entre tots construirem. 

Però el país és també la Catalunya que ara commemorem, la Catalunya d’aquests 

quaranta anys. Per això som avui aquí a Vic, per celebrar aquests quaranta anys de 

l’ACM, per honorar les persones, com tots els expresidents, que els han fet possibles 

amb la seva dedicació i per reivindicar també el seu compromís amb la ciutadania i, 

sobretot, amb el país. Quaranta anys d’història, que queden plasmats en aquests 

onze presidents, ben bé valen aquesta celebració que avui feu. 

Aquí no només hi ha la representació de quaranta anys d’història de l’ACM. Aquí hi 

ha una representació de quaranta anys de la història de Catalunya, de la història viva 

de Catalunya que s’ha fet i s’ha defensat en cadascun dels municipis. Avui aquí a Vic 

hi ha representada la força del país, perquè hi sou vosaltres. Perquè la força de 

Catalunya és la força dels seus municipis. La força dels municipis és la força de 

Catalunya. I com ens deia el poeta Vicent Andrés Estellés, no tenim res si no tenim 

la consciència de ser poble. Ho som gràcies a vosaltres. 

Gràcies a l’ACM per aquests quaranta anys de feina, i gràcies per endavant per la 

que farà els propers quaranta anys o més. 

Moltíssimes gràcies. Visca l’ACM i visca Catalunya! 
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