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XXXIII ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Palamós, 13 d’abril de 2016 
 

Intervenció d’obertura del President 
 
 

Il·lm. Alcalde de Palamós, Dra. Gral. de Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
Il·lm. President de l’Associació Catalana de Municipis i Alcalde de Premià de 
Mar, Vicepresident de Fatec, Regidores de Palamós i de Bell-lloc, Membres de 
la Junta Directiva, Delegats-Compromisaris, Gerent i equip professional, 
senyores i senyors: 
 
Arribar, una entitat com Fatec, a la fita de 30 anys d’història vol dir que els seus 
dirigents l’han gestionat be i que no fa nosa al País, a les Administracions 
publiques, a la ciutadania i al sector de les persones d’edat.  Vol dir que ha 
estat d’utilitat, ha respost a les necessitats, situacions personals i col·lectives i 
a les esperances de les persones a les que es dedica. I que els seus socis, 543 
Casals i Entitats de gent gran de Catalunya avui, aprox. el 55% de la totalitat 
existent, l’han assumit com a pròpia, l’han valorat com a genuïnament 
representativa del sector i que ha respost als objectius i vocacions 
fundacionals. 
 
I que aquesta XXXIII Assemblea, en la que es renova l’equip de direcció, amb 
l’elecció d’un nou President i la seva Junta Directiva, enforteix a la Federació, li 
dona continuïtat en el temps i garanteix que seguirà, com fins ara, en l’esforç 
de entendre i llegir be el que demana el moment històric, la manera de ser i 
sentir dels jubilats d’ahir, d’ara i els que aniran arribant, els seus desitjos i 
interessos i s’esmerçarà en respondre a tots ells encertadament. 
 
Per fer tot això necessitem tot l’ajut i la col·laboració, en primer lloc dels 
nostres Associats, imprescindible en tot moment, i paral·lelament, el dels 
nostres Govern i Parlament, de les seves Conselleries, dels Ajuntaments i de 
totes les entitats publiques i privades que ens afecten, que poden tenir la 
garantia de que no defallirem, respondrem i gestionarem acuradament la seva 
confiança al servei del nostre País, dels nostres conciutadans i, particularment, 
del mon dels jubilats.  
 
I de manera particular del Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies i de les 
Secretaria i Direcció General de Famílies que, al llarg d’aquests 30 anys, en 
noms i organigrames diferents, sempre ens han rebut, acceptat i ajudat en tot. 
 
Estem a prop del III Congres del Voluntariat. Voluntaris som, que accepten les 
responsabilitats que lliurement assumim, que volem que aquesta funció 
voluntària s’estengui entre mes ciutadans, grans o no, i que farem per 
col·laborar amb el Congres el mes i millor possible. 
 
Moltes gracies. 


