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DISCURS DE PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCADESSA DE 

BARBERÀ DEL VALLÈS, ANNA DEL FRAGO. (14 gener 2006) 

 

Srs. Regidors, alcaldes, diputats, amigues i amics, 

 

Els primers compromisos que vull adquirir amb la ciutat, ja com alcaldessa, 

tenen a veure amb una declaració d’intencions. Tres són els valors que 

fonamenten la meva feina i que justifiquen tots els esforços per a millorar-la dia 

a dia: el respecte, la humilitat i el compromís personal. 

 

Respeto a los ciudadanos que nos han otorgado su confianza. No la podemos 

defraudar, porque los barberenses son los únicos destinatarios de nuestra labor. 

Mi única guía será la defensa de los intereses de nuestra ciudad. Sólo así, desde 

esta orientación, con firmeza, se puede asumir esta responsabilidad. Respeto 

también a la institución municipal y a la representatividad que tengo el honor 

de ostentar. 

 

La humildad, que nos recuerda que nadie posee la verdad sobre todas las 

cosas. Que da plena consciencia de las propias limitaciones y de la necesidad de 

compartir la tarea. Humildad que te aleja de la prepotencia y convierte el 

diálogo en el principal método de trabajo. 

 

Entrega personal, también. Las responsabilidades públicas no son un trabajo 

más. Se trata de un compromiso con los demás, con la sociedad. Requiere 

dedicación plena, dar lo mejor de sí mismo. Sólo desde esta actitud y 

predisposición tiene sentido la acción política, tal como la entiendo. Con 

apasionamiento, con ganas. Luchando por unas ideas, por unos valores; por 

unas personas, por la ciudad. Entrega personal, pasión, compromiso. No sé 

hacer las cosas de otra manera. 

 

Però no voldria continuar sense fer alguns agraïments.  
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A tots els grups, per les seves intervencions, malgrat pugui discrepar d’algunes 

d’elles, pel seu to. Reitero el meu oferiment de col·laboració amb els grups de 

l’oposició. Ens uneix un anhel, espero, que és el de desitjar el millor per la 

nostra ciutat. 

 

I als grups del govern. Al PSC, el meu Partit, que amb la seva organització 

garanteix una ordenada continuïtat en l’impuls al nostre projecte de ciutat. 

Dimecres passat, en l’Assemblea que em va nomenar candidata a l’Alcaldia, ja 

vaig tenir ocasió d’agrair el seu calorós suport. I als companys d’EUiA-ICV. 

Gràcies pel vostre suport i la lleialtat en el camí que fem plegats i que tants bons 

fruits ha donat a la ciutat. Tenim un anhel comú: treballar per la nostra ciutat 

des d’una perspectiva de progrés. Gràcies. I és per aquesta raó que el pacte és 

possible més enllà de les persones concretes. 

 

Gràcies, doncs, als grups municipals. Sobretot, perquè entenen que, des 

d’aquest moment, sóc l’Alcaldessa de tots. I al servei de tothom treballaré. Seré 

l’Alcaldessa de tots els barberencs, tal com fins ara he estat també la regidora de 

tothom. I això no és retòrica ni poesia. Neix de l’arrelada i profunda convicció 

personal i política de què el servei públic ha de ser liderat sense sectarismes.    

 

Som un equip. Som una pinya. Els equips els encapçala algú. I és per a mi un 

honor ser l’escollida per fer d’Alcaldessa. Però els projectes els mouen els equips 

humans, no les individualitats. Això és el que fa possible que canviïn les 

persones i es mantinguin els projectes. Perquè la nostra no és una aventura 

personal, sinó un empeny col·lectiu. Avui marxa una persona molt valuosa. El 

projecte continua.  

 

Confio en aquest govern i en l’equip humà de directius i treballadores i 

treballadors del nostre Ajuntament. Els conec bé, sé de la seva capacitat i 

disposició. La ciutat està en bones mans. 

 

Y naturalmente, quiero hacer un agradecimiento muy especial al Alcalde José 

Antonio Robles. Por su servicio a la ciudad durante tantos años. Por su rectitud 

y su honestidad; por su amor a la ciudad, por el conocimiento de la misma y por 
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su calidad humana. He tenido la oportunidad, como muchos, de trabajar con él, 

de aprender y enriquecerme. El ha sido, sólo él, mi maestro en esto de la 

política. El maestro de la autoridad tranquila. Personalmente, y me atrevo 

a decir que en nombre de la ciudad, gracias José Antonio por tu dedicación. Sólo 

espero estar a la altura de tu ejemplo, y ser digna de sucederte. 

 

Vull reiterar el meu compromís i el de tot el govern amb el Programa 

d’Actuació Municipal i amb el Pacte de Govern. Un Pacte Ambiciós, que va 

acomplint-se amb fidelitat i eficàcia. Tots ho podem comprovar... 

 

- en els nous equipaments educatius, esportius i culturals, 

- en la promoció d’habitatges socials, 

- en el recolzament al teixit social i ciutadà, 

- en l’increment de les polítiques socials.  

 

Aquestes realitzacions, i tantes més, tenen sentit perquè es fan en el marc d’un 

projecte de ciutat, del qual voldria explicitar-ne les línies fonamentals. 

 

Una ciudad de las personas, cohesionada y solidaria, que tiene cuidado de sus 

necesidades.  

 

Una ciudad donde se defiendan las libertades colectivas e individuales, la 

equidad de género, la cultura de la paz y la prevención y erradicación de 

cualquier tipo de violencia.  

 

Una ciudad que ponga atención en aquellos sectores que, como los jóvenes, las 

mujeres, las personas mayores y la población recién llegada aspiran a una mayor 

participación e integración social y cultural.  

 

Una ciudad que promueve la participación y el civismo.  

 

Un Ayuntamiento cercano, amable y eficaz.  
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Un urbanismo acompañando y a favor de las personas, respetuoso con el 

entorno. Que haga del crecimiento una oportunidad y no un problema para la 

ciudad.  

 

Una ciudad para trabajar y que genere riqueza y oportunidades para todos.  

 

Una ciudad moderna y avanzada.  

 

Una ciudad con protagonismo y bien posicionada en el territorio y en Catalunya, 

que entiende la identidad y la pluralidad como fenómenos complementarios y 

enriquecedores. 

 

Aquesta visió de la ciutat, compartida per tants, m’obliga i em compromet. No 

seré una alcaldessa de despatx. Si hi ha quelcom que he après, és que les petites 

coses, les petites angoixes i anhels, són tan importants o més que les grans 

obres. I per això cal escoltar molt, acompanyar, ser present al costat de tothom.  

 

Treballar per una societat lliure, lluitar per la igualtat 

d’oportunitats, apostar per la solidaritat. I fer-ho de manera neta, 

col·lectiva i democràtica; sabent que els medis, quan es tracta dels 

afers públics, són tant importants com els fins.  

 

L’única base ferma per a la meva feina ha estat i és aquesta: el profund 

convenciment de què les coses han de ser així i s’han de fer així. Són idees molt 

bàsiques: llibertat, fraternitat, justícia... i responsabilitat. Això significa per a mi 

el socialisme. I res més: a partir d’això, a treballar !!   I la feina quotidiana, 

compartida, en les temes concrets que ens toca animar i impulsar. 

 

Els temps canvien i la societat evoluciona, i cal adaptar els principis i valors de 

sempre a les noves circumstàncies. Som persones noves que tenim el deure 

moral d’actualitzar la idea de la política com a servei. Aquests canvis, i els que 

vindran, també representen en bona mesura una renovació generacional.  
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Cal que siguem capaços de recollir i perseverar en el llegat dels qui ens han 

precedit. L’honor de servir als meus conciutadans és doble: també és un orgull 

continuar la missió que tants anys ha liderat l’Alcalde Robles. Els que estimem 

la política, aquesta noble i discutida dedicació, sabem que ser regidor o alcalde 

és la tasca més gratificant, i alhora la que entranya més responsabilitat directa. 

Aquí, com enlloc, es pot comprovar l’eficàcia transformadora de les nostres 

decisions. Representa, també, una feina molt exigent, a l’estar sotmesa a la 

permanent i rigorosa vigilància dels ciutadans i la seva crítica. 

 

Em comprometo a treballar en aquesta direcció. Des de la fidelitat a un 

projecte, i amb la mirada posada al davant. En els nous reptes i 

ambicions que la ciutat té plantejats; en el ventall d’infinites 

possibilitats de futur que Barberà ens ofereix. Amb la força que dóna 

el mestratge del passat, cal mirar cap endavant. Animo a tothom a 

deixar de mirar enrere, i a compartir aquest apassionant empeny. 

 

La nostra ciutat està en un bon moment. Plena d’oportunitats. Barberà té futur, 

molt futur. I el sabrem assolir; depèn del nostre entusiasme, de la nostra 

convicció. De què aprenguem a veure en cada repte, no un obstacle, sinó una 

nova oportunitat. Tinc la certesa que serà així.  

 

En el meu interior, he demanat  saviesa per a governar, 

     Discerniment per a jutjar, 

     Serenitat per administrar, 

     Coratge per decidir, 

     Esperit per a sentir-me unida a cada ciutadà. 

 

Carregada d’energia i convicció, amb modèstia i vocació de servei, amb voluntat 

de ser l’Alcaldessa de tots els barberencs, amb un gran equip i un projecte sòlid, 

amb la mirada posada cap al davant, us ofereixo el meu treball i els millors anys 

de la meva vida per a intentar ser digne del meravellós repte que m’heu 

encomanat. 

 

Gràcies.  


