
ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 8/2011 
Dia: 11 de juny de 2011 
Horari: de 12 a 13.30 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: extraordinari 
 
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, a les 12  del 
migdia de l’11 de juny de 2011, es reuneixen els senyors i senyores següents que han 
estat proclamats regidors i regidores electes, com a conseqüència de les últimes 
eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 424/2011, de 28 de març, que van 
tenir lloc el proppassat dia 22 de maig de 2011. 
 

1. RAMON BACARDIT REGUANT 

2. DOMINGO BELTRAN ARNALDOS 

3. JOAN CALMET PIQUÉ 

4. ÀURIA CAUS ROVIRA 

5. PERE CULELL OLIVERAS 

6. MIQUEL DAVINS PEY 

7. SÒNIA DÍAZ CASADO 

8. MIREIA ESTEFANELL MEDINA 

9. SÍLVIA GRATACÓS GONZÁLEZ 

10. RUTH GUERRERO RODRÍGUEZ 

11. JOSÉ LUIS IRUJO FATUARTE 

12. XAVIER JAVALOYES VILALTA 

13. VALENTÍ JUNYENT TORRAS 

14. ANTONI LLOBET MERCADÉ 

15. SEBASTIÁ LLORT PRAT 

16. ADAM MAJÓ GARRIGA 

17. JORDI MASDEU VALVERDE 

18. MARIA JESÚS PÉREZ ALONSO 

19. ALBERT PERICAS RIU 

20. MARIA MERCÈ ROSICH VILARÓ 

21. JOSEP MARIA SALA ROVIRA 

22. MARIA OLGA SÁNCHEZ RUIZ 

23. JORDI SERRACANTA ESPINALT 
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24. JÚLIA VALERO COLASA 

25. JOAN VINYES SABATA 

 
 
Són assistits pel secretari de la Corporació, senyor José Luis González Leal. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El secretari dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió convocada per 
constituir la Corporació Municipal i per a l’elecció de l’Alcalde. 
 
Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de constituir el nou Ajuntament de 
Manresa, a la vista dels resultats que es van produir el passat 22 de maig de 2011, 
data de celebració de les votacions per a la renovació de la totatlitat dels membres de 
les corporacions locals. 

 

El procediment d’aquesta sessió serà el següent: 

1. Constitució de la Mesa d’Edat  

2. Comprovació de credencials 

3. Jurament o promesa del càrrec dels regidors i regidores  proclamats electes. 

4. Intervenció dels grups municipals 

5. Votació d’alcalde 

6. Recompte de vots 

7. Proclamació d’alcalde 

8. Intervenció de l’alcalde 

9. Lliurament dels atributs de la condició de regidor/regidora 

10. Fotografia de la Corporació municipal 

 

D’acord amb allò establert a la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, al 
Reglament d’organtizació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i al 
Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Manresa, es procedeix en primer lloc 
a la constitució de la Mesa d’Edat, integrada pels regidors electes de major i menor 
edat presents a la Sala, que serà presidida pel de major edat, actuant com a secretari 
el de la Corporació. 

 

Correspon aquesta designació a les senyores M. Jesús Pérez Alonso i Ruth Guerrero 
Rodríguez, nascudes els anys 1946 i 1977, respectivament. 

 
Per constituir la Mesa d’Edat el secretari demana que la Regidora electa de major 
edat, senyora Maria Jesús Pérez Alonso, passi a ocupar la Presidència, i també la 
Regidora electa de menor edat, senyora Ruth Guerrero Rodríguez. 
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Tot seguit passen a prestar jurament o promesa les dues regidores de la Mesa d’Edat. 
 
La senyora Maria Jesús Pérez Alonso, llegeix la fórmula de jurament o promesa 
següent: 
 
“JURO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions 
del càrrec de regidora d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya”. 
 
La senyora Ruth Guerrero Rodríguez llegeix la fórmula de jurament o promesa 
següent: 
 
“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec de regidora d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
 

MESA D’EDAT 
 
 
Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma 
següent: 
 

- Presidenta: Maria Jesús Pérez Alonso, regidora assistent de major edat. 
- Regidora: Ruth Guerrero Rodríguez, regidora assistent de menor edat. 
- Secretari: José Luis González Leal, secretari de la Corporació. 

 
 
La presidenta de la Mesa d’Edat passa a comprovar les credencials dels regidors i 
regidores proclamats electes, els quals hauran de prestar el jurament o promesa, des 
del seu lloc, a peu dret. 
 
 
El secretari crida de forma individualitzada els regidors i regidores electes, per ordre 
alfabètic, perquè cada un d’ells llegeixi la fórmula de jurament o promesa. 
 
 
Els senyors Ramon Bacardit Reguant, Domingo Beltran Arnaldos, Xavier Javaloyes 
Vilalta, Valentí Junyent Torras i la senyora Júlia Valero Colasa, llegeixen la fórmula de 
jurament o promesa següent: 
 
“JURO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions 
del càrrec de regidor/a d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya”. 
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Els senyors/es Joan Calmet Piqué, Àuria Caus Rovira, Miquel Davins Pey, Sònia Díaz 
Casado, Sílvia Gratacós González, José Luis Irujo Fatuarte, Antoni Llobet Mercadé, 
Sebastià Llort Prat, Albert Pericas Riu, Maria Mercè Rosich Vilaró, Josep Maria Sala 
Rovira, Maria Olga Sánchez Ruíz i Jordi Serracanta Espinalt, llegeixen la fórmula de 
jurament o promesa següent: 
 
“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec de regidor/a d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
El senyor Pere Culell Oliveras, llegeix la fórmula següent: 
 
“Per imperatiu legal, PROMETO per la meva consciència i honor complir 
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor/a d’aquesta Corporació, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de 
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i també prometo treballar 
pel benestar dels manresans, per una societat justa i sostenible i per la 
independència de la nostra nació”. 
 
La senyora Mireia Estefanell Medina, llegeix la fórmula següent: 
 
“JURO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions 
del càrrec de regidora d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, per imperatiu legal,  
així com l’Estatut de Catalunya i també treballar pel benestar dels manresans, 
per una societat justa i sostenible i per la independència de la nostra nació”. 
 
El senyor Adam Majó Garriga, llegeix la fórmula següent: 
 
“Per imperatiu legal, JURO por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las 
obligaciones del cargo de concejal de esta Corporación, con lealtad al Rey y 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, 
así como el Estatuto de Autonomía de Catalunya, i proclamo que entre els meus 
objectius no hi ha la defensa d’aquesta Constitució sinó la seva substitució per 
una de pròpia i plenament democràtica.” 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, llegeix la fórmula següent: 
 
“Per imperatiu legal, PROMETO per la meva consciència i honor complir 
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor d’aquesta Corporació, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de 
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i ho faig per poder servir al 
poble que m’ha escollit i a la nació catalana, sempre i quan això no impedeixi 
complir el meu compromís de treballar per la millora social de Manresa i per 
l’alliberament nacional i social dels Països Catalans”. 
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El senyor Joan Vinyes Sabata, llegeix la fórmula següent: 
 
“Per imperatiu legal, PROMETO per la meva consciència i honor complir 
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor d’aquesta Corporació, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de 
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Prometo també treballar pel 
benestar dels manresans, per una societat justa i sostenible i per la 
independència plena de la nostra nació”. 
 
 
La presidenta de la Mesa d’Edat manifesta que tots els regidors i regidores han 
formulat la declaració sobre els seus béns i activitats, i declara constituïda la 
Corporació municipal de Manresa. 
 
 

ELECCIÓ D’ALCALDE 
 
 
El secretari dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim electoral 
general: 
 
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents 

llistes.  

b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat 
electe.  

c)  Si cap d'ells obté  aquesta majoria és proclamat Alcalde el regidor que encapçali 
la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent 
municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 

 
Tot seguit es procedirà a l’elecció d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de 
conformitat  amb el procediment de votació secreta previst a l’article 102 del ROF, és a 
dir, a través, de paperetes que es dipositaran en una urna, essent escollit alcalde el 
candidat/a que obtingui la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores.  
 
 
La Presidenta de la Mesa d’Edat manifesta que poden ser candidats a l’elecció 
d’Alcalde tots els regidors i regidores que encapçalin les llistes corresponents. 
 
A continuació les sis formacions polítiques representades al consistori intervindran per 
ordre de vots obtinguts, per exposar el seu posicionament i també exposaran si 
presenten el seu candidat/a per alcalde de la ciutat. 
 
 
La Presidenta dóna la paraula al senyor Adam Majó Garriga, de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA), que textualment diu: 
 
“Per nosaltres avui no és un dia especialment alegre ni estem especialment satisfets 
per moltes raons però, entre d’altres, perquè trenta-sis anys després que Francisco 
Franco morís, iniciem la novena legislatura i encara ens fan fer el teatre de prometre 
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una constitució en la qual la majoria dels que som aquí no hi creiem, i que sabem que 
és insuficientment democràtica.  
Encara hi ha un franquista presidint aquest saló de plens i encara hi ha una bandera 
allà que ens recorda que aquest no és un país lliure, que no podem decidir el nostre 
futur, que no podem decidir si volem ser un estat com els altres o volem formar part 
d’un altre estat. Per tant, aquest saló de plens encara no és un saló de plens 
plenament democràtic. És un saló de plens que es situa en un marc legal 
insuficientment democràtic i, per tant, nosaltres, mentre això segueixi sent així, no ens 
sentirem mai satisfets d’iniciar una nova legislatura. 
També deixin-me que recordi allò que hem anat dient durant la campanya electoral, 
que és que tindríem tres eixos fonamentals: la defensa dels serveis públics, la defensa 
del medi ambient i de la qualitat de l’espai públic a la ciutat i la defensa de la cultura, 
no només com un dret sinó també com un motor econòmic i social. Que tot això 
enteníem que convertiria Manresa en un lloc millor per viure i que això també seria un 
motor econòmic i una sortida a la crisi. 
A aquests tres objectius hi sumàvem aquell que sempre ens ha acompanyat, que és la 
defensa dels drets democràtics d’aquest país, la defensa del dret a decidir, la defensa 
de l’autodeterminació i la independència i n’hi afegiríem també un cinquè de 
compromís. En la passada legislatura vam ser tots plegats, i també nosaltres, 
excessivament condescendents amb les actituds feixistes, racistes, que sovint 
arribaven també en aquest ple. Els aviso i els adverteixo que aquesta legislatura no ho 
pensem ser de condescendents. Serem molt bel·ligerants amb tots els plantejaments, 
idees i propostes feixistes o properes al feixisme que arribin a aquest ajuntament, 
provinguin del grup municipal que provinguin. 
Nosaltres ens votarem a nosaltres mateixos i no ho farem perquè entenguem que ens 
correspon l’alcaldia de la ciutat, ja que els resultats i la correlació de forces és la que 
és, i nosaltres tenim els regidors que tenim i el pes que tenim, i entenem que no és a 
nosaltres a qui correspon governar. Però ens votarem a nosaltres mateixos per 
recordar al grup majoritari i al que probablement encapçalarà aquest ajuntament que 
no tenen la majoria absoluta i que han de comptar amb els demés. Per això farem 
aquest vot a nosaltres mateixos que evidencia a les urnes que no hi ha cap grup 
municipal en aquesta corporació que tingui la majoria absoluta i, per tant, qui vulgui 
governar ho haurà de fer tenint en compte els altres grups, seient a parlar, no només 
amb els altres grups municipals de la corporació sinó també amb tota la ciutat per tirar 
endavant allò que entre tots creguem que és el millor per la ciutat. 
Per últim, m’agradaria fer una advertència ja de bon començament al probable equip 
de govern que sortirà escollit avui. En la passada legislatura nosaltres vam seure amb 
l’equip de govern que hi havia per negociar moltes coses. Moltes de les propostes que 
nosaltres fèiem, després sèiem, les negociàvem, les modificàvem i tiraven endavant. I 
ens vam trobar en moltíssimes ocasions que després d’això no es feien realitat, és a 
dir, que s’aprovaven en aquesta sala però després no es traduïen en fets. Ja els 
advertim que seurem amb vostès pel que faci falta. Si no arribem a cap acord, no 
passa res, és el joc democràtic. Però si arribem a un acord, els exigirem que el 
compleixin. I si no el compleixen no ens asseurem més a xerrar. No volem que es 
repeteixi allò que ha passat aquests últims quatre anys, que massa sovint ens hem 
sentit estafats per l’equip de govern.  
No faig cap pressuposició de fets. Simplement volem deixar clar avui que comencem 
la legislatura quin és el nostre ànim a l’hora de començar-la.” 
 
 
La Presidenta dóna la paraula al senyor Sebastià Llort Prat, de Plataforma per 
Catalunya (PxC), que textualment diu: 
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“Bon dia a tothom. Jo voldria dir que, potser no ve al cas exactament, fa qüestió d’uns 
tres mesos, en un programa del canal Taronja, el meu company Albert va ser 
entrevistat per Sor Lucía i el primer que li va dir a l’entrevista va ser: avui em sento 
incòmoda i em fa molta por. Jo estava veient la tele i em vaig espantar perquè 
pensava, a veure si ha portat un ganivet allà i li vol fer alguna cosa, com agredir-la. 
Evidentment no portava res, no sé on és la por perquè nosaltres no li farem mai res. Jo 
tinc un tiet que és capellà i ha estat sis anys a Colòmbia i ha estat amenaçat de mort 
moltes vegades, havia de canviar de casa a molts llocs. Ell estava al focus on hi havia 
els problemes, com altres països del món on hi ha problemes molt més greus que a 
Manresa perquè amb el tema de violacions i maltractament de les dones i totes 
aquestes coses, quan es parla de Manresa, no surt Manresa, surten altres països, 
altres zones. Vull dir que amb aquest tema, senyora, no tingui cap classe de por que 
nosaltres no som ni assassins, ni gent dolenta. Som persones normals i, amb el meu 
cas, m’he presentat a l’Ajuntament de Manresa per treballar i lluitar. Encara, 
sincerament, no em sento polític, em sento manresà i ciutadà. Més endavant quan ja 
tingui més noció podré dir que sóc polític. 
Voldria dir que me n’alegro per l’Adam Majó perquè el grup parlamentari que 
governarà Manresa ha pogut parlar amb ells ja que amb nosaltres no ha parlat ningú. 
Se’ns ha exclòs. També me n’alegro que el senyor batlle hagi parlat amb mi i m’hagi 
dit que aquesta setmana parlaria amb nosaltres, que es disculpava una mica, perquè 
representa que nosaltres som una cosa apart. Fa trenta-cinc anys que estem en 
democràcia i som un grup que ens ha votat 2.319 persones, que és un deu per cent de 
la població, i crec que això és bastant important. 
Jo li voldria fer la pregunta a l’Alcalde, si quan sigui l’Alcalde va un dia pel carrer i se li 
presenta un manresà i li diu que voldria tenir unes paraules amb vostè, si primer li 
preguntarà si és de Plataforma o no, i és clar, si és de Plataforma no voldrà parlar amb 
ell. Nosaltres som aquelles dues persones representatives d’aquests 2.319 vots, que 
són bastants vots. 
Felicito per segona vegada al senyor Valentí Junyent, el nou batlle de Manresa, i li 
desitjo el millor per aquests quatre anys que vindran i al seu equip. 
Agraeixo també al senyor Camprubí i al seu equip municipal la tasca feta els darrers 
anys a Manresa. Tots fem coses mal fetes però jo li agraeixo els últims anys que ha 
estat alcalde i al seu equip polític. 
Nosaltres, evidentment, treballarem per Manresa, escoltarem tothom i ens agradarà 
que ens escoltin també i que puguem parlar amb totes les forces polítiques. 
Per acabar, espero que el nou batlle sigui proper al poble i no s’allunyi de la realitat de 
Manresa, tenint en compte totes les opcions, per poc rellevants que puguin semblar.” 
 
 
La Presidenta dóna la paraula al senyor Xavier Javaloyes Vilalta, del Partido 
Popular (P.P.), que textualment diu: 
 
 “Presidència. Regidores. Regidors. Ciutadans presents a l’acte. Adreço aquestes 
paraules amb la intenció de fer palesa la satisfacció i l’agraïment que sentim els 
regidors del nostre partit per haver rebut el suport i la confiança dels ciutadans de 
Manresa i ser escollits per representar-los els propers quatre anys a l’Ajuntament de la 
Ciutat. És per nosaltres un alt honor. 
Així mateix, fer palès que els compromisos adoptats amb entitats, associacions, veïns i 
veïnes, seran el nostre full de ruta, la nostra conducta i el nostre procediment en 
defensa i construcció d’una ciutat millor, cosmopolita i no restrictiva. 
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Els propers anys no seran gens fàcils. Són moments molt crítics per una situació 
econòmica molt més difícil i caldrà posar damunt la taula tot un seguit d’esforços, 
sacrificis i imaginació per entomar amb optimisme, il.lusió i confiança per redreçar 
l’actual panorama de les finances municipals, però també dels projectes de futur i 
construcció d’una societat ferma i decidida a assolir els objectius de gaudir d’una 
qualitat de vida millor. 
El nostre ajuntament té uns greus problemes estructurals d’organització i uns ponts 
dinamitats en el diàleg i el consens amb els treballadors de la casa i també amb molt 
del teixit d’aquesta ciutat. 
Cal esmerçar el temps i dedicació adients i necessària per recuperar i reconstruir 
aquests ponts. El diàleg, el consens, la transparència i la sinceritat han de ser nòduls 
que gaudeixin de la suficient fortalesa per poder superar aquestes dificultats existents 
a dia d’avui, a nivell intern i també, i molt, a nivell del teixit associatiu de la ciutat. Han 
de ser referents exemples d’entesa per a tots els veïns i veïnes de Manresa, per a la 
recuperació de l’autoestima ciutadana i la confiança que tenim l’oportunitat i gaudim de 
la suficient confiança de sortir enfortits d’aquest procés de crisi actual. 
Nosaltres estem convençuts que podem, podem posar a l’abast de la gent els 
mecanismes i eines per crear llocs de treball perquè els emprenedors petits i grans 
confiïn en la ciutat i dipositin el seu temps i els seus projectes a generar economia 
productiva. Podem redreçar les finances municipals amb un pla ambiciós d’austeritat i 
d’estalvi que permeti obtenir el líquid positiu suficient per construir una ciutat millor. 
Podem dur a terme la revisió del catàleg de llocs de treball per posar llum a les ombres 
allargades de les injustes fulles salarials i organitzar i dotar correctament l’estructura 
professional d’aquest Ajuntament. Podem redreçar adequadament i amb equitat la 
distribució dels ajuts socials, fent que arribin a qui els necessita i a qui ha contribuït a 
la construcció del benestar i no discriminant per l’origen del demandant. 
Els manresans també tenim dret a l’accés d’ajuts en temps de precarietat. Podem tenir 
una ciutat neta i endreçada, sabem que tenim l’obligació de tenir cura de l’espai públic 
perquè és de tots i cal que el tinguem en condicions, endreçat, net, mobiliari urbà 
correcte, voreres transitables, parcs públics per a jugar, passejar i gaudir de l’espai, i 
places per disfrutar-les. 
Sabem que no volem tenir premis de dubtosa credibilitat arquitectònica i que solament 
alimenten certs egos personals en detriment de la satisfacció dels ciutadans en 
general. 
Podem tenir una conducta clara i diàfana envers l’incivisme i els actes de delinqüència, 
tolerància zero. No tolerarem les actituds que trenquin l’harmonia veïnal, aquelles que 
vulguin dinamitar els valors de la nostra societat, que no acceptin les normes de 
convivència de casa nostra, d’aquells que es dediquen a fer dels nostres carrers zones 
de pors i petits furts, d’aquells que es dediquen a robar l’aigua o la llum del seu veí. 
En aquest tipus de fets, maneres d’actuar i d’entendre la vida, tolerància zero. 
Com a grup de regidors, sabem que els ciutadans ens han donat la responsabilitat 
d’actuar amb forma i fons el que demanàvem, i que s’ha donat, tenim damunt la taula 
l’oportunitat de donar un gir històric a les conductes i formes i maneres de fer d’un 
govern de la ciutat de Manresa. 
Nosaltres ho demanàvem i els ciutadans heu parlat i decidit amb el vostre vot. 
Desitjàvem i volíem que aquesta circumstància es donés amb prou força i garantia de 
possibilitar el canvi. El canvi es portarà a terme, sense cap mena de dubte, avui. Un 
canvi per minoria, però suficient per fer un canvi de govern.  
Que ningú es quedi només en el canvi de cares, amb les responsabilitats de govern, 
no es tracta de canviar cares, com aquell que fa un canvi de cromos, si només és això:  
quina gran decepció!. Els canvis han de ser profunds i han de sacsejar quelcom més 
que certes estructures de partits. No podem ser maquillatges els que s’apliquin a les 
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cremades d’alta intensitat i grau al si de la societat. Han de ser reals, constants, 
definidors i ferms. Serà aquesta una nova etapa plena de responsabilitats per a 
tothom. Les minories comporten febleses, però alhora enforteixen l’esperit col.lectiu de 
cercar acords, consensos i projectes en comú i amplis que permeten reflectir fortaleses 
inèdites en benefici de la ciutat.  
Nosaltres estarem en aquest espai, sense dubtes, i estem segurs que tots hi estarem 
per aquesta fita, i, si més no, això és el que esperem. 
Regidores i regidors, el meu grup presenta la nostra candidatura per ser alcalde en la 
meva persona. Crec i sospito quina és la seva decisió. Amb tot, els demano el seu vot, 
si no, quin sentit tindria entre altres l’acte d’ara i aquí?, però també per legitimar i posar 
negre sobre blanc les nostres posicions de futur. Nosaltres no som un xec en blanc ni 
som carn de negociacions d’altres espais polítics. Nosaltres som i representem 
Manresa i treballarem per Manresa. Nosaltres ens creiem i estimem tant la nostra 
ciutat, que cridem als quatre vents que si Manresa va bé, Catalunya anirà millor. 
Farem política social, municipal, econòmica, cultural, en clau de Manresa, i estarem a 
l’oposició, com fins ara, un grup d’oposició: obert, franc, sincer, transparent, crític i 
contundent, constructiu, negociador i responsable de les nostres actuacions envers els 
ciutadans de Manresa. 
No vull acabar aquesta intervenció sense aprofitar l’oportunitat que em dóna l’ocasió, 
per agrair als regidors de la legislatura 2007-2011, i que enguany no repeteixen, la 
seva tasca i dedicació a la ciutat, des del govern i oposició, aquells que han passat i ho 
han deixat i aquells que ho han hagut de deixar per malaltia, i aquells que no han 
obtingut l’aval  suficient dels ciutadans. Amb molts ens haurem discutit, esbroncat, 
pujat el to de les paraules i expressions, però ho hem fet on toca, a les comissions, al 
saló de plens, i en defensa sempre dels interessos col.lectius de la societat. Estarem i 
hem estat en desacord amb moltes de les vostres decisions i actituds, i desaprovem la 
gestió, és sabut. De fet, portàveu a terme, i que ningú s’enganyi, el vostre programa de 
govern i per al qual us van votar els ciutadans. Ves per on! Ara bé, ja prou de 
criminalitzar-vos, ja prou de mentir i d’acusacions infundades. Ja n’hi ha prou de fer 
córrer drames de les comissions embutxacades i de conductes d’infidelitats falses. Ja 
n’hi ha prou! de propaganda falsa i verinosa. Us mereixeu molt més de respecte. 
A tots vosaltres, des d’aquest grup municipal, el nostre més sincer agraïment. 
Regidores i regidors, ciutadans, salut i molta sort! Gràcies per la vostra atenció.” 
 
 
La Presidenta dóna la paraula al senyor Pere Culell i Oliveras, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord municipal (Esquerra.AM), que textualment diu: 
 
“Bon dia a tothom. Primer de tot, voldria agrair a totes les persones provinents de la 
societat civil que han treballat a l’Ajuntament, al servei de la ciutat i que hi treballaran. 
També volem agrair als votants que ens han fet l’honor de poder seguir treballant per 
Manresa com a grup municipal. 
Valorem molt el treball que hem fet durant els darrers dotze mesos, l’enriquidor 
contacte amb diverses entitats, institucions i ciutadans, que ens han permès copsar la 
bona feina feta pel nostre grup municipal al govern durant setze anys; les mancances 
que tenim encara com a ciutat i les ganes dels manresans de participar en el futur de 
Manresa. 
En segon lloc, felicitem la coalició de Convergència Democràtica i d’Unió Democràtica 
pels resultats obtinguts i la confiança que els han donat 9.356 persones, de les 27.049 
que van anar a votar. Els ciutadans s’han pronunciat de forma clara per un canvi a 
l’Ajuntament.  
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Davant d’aquests resultats electorals, respectant el missatge dels manresans, no 
presentem candidatura a l’alcaldia, per tal de facilitar la investidura de Valentí Junyent 
com a nou alcalde de la ciutat. 
Tal i com van dir a la campanya electoral, és urgent un acord de ciutat i emplacem el 
govern entrant a posar-s’hi a treballar. Els punts que s’hauria d’incorporar a aquest 
acord són: el Parc Tecnològic, suport als emprenedors, universitat, serveis socials, 
accions per afavorir la capitalitat, reelaboració del Pla estratègic, revisió del Pla 
urbanístic amb la inclusió de l’Anella Verda i modificacions en el planejament  urbà, 
nou Pla integral de rehabilitació del nucli antic, i d’altres accions per revitalitzar el 
centre històric, i el dèficit crònic d’infraestructures que ens dificulta la competitivitat. 
Aquí volem fer èmfasi en el nombre d’accidents mortals que hi ha a la C-55, que s’ha 
d’aturar de forma urgent. Seguim exigint la immediata gratuïtat de l’autopista per tal de 
descongestionar la C-55. 
Farem una oposició constructiva, amb la mà estesa, però també amb exigència, amb 
claredat en els nostres plantejaments i elegant en les formes. Donarem suport al nou 
govern en allò que coincideixi amb el nostre programa. Vetllarem per la continuació 
dels projectes endegats i per la creació de la feina, per la cohesió social, pel benestar 
dels manresans, pels serveis a les persones i per la capitalitat de la Catalunya central. 
Desitgem que sàpiguen aprofitar i millorar tot allò de bo que han fet els governs de 
l’Ajuntament els darrers anys, que és molt important, i que sàpiguen reconduir aquells 
temes que ho necessitin. Que la gestió econòmica no faci perdre de vista el més 
important, les persones. No oblidem que el mal finançament dels ajuntaments i el 
dèficit fiscal que patim com a nació ens ha col.locat en una situació injusta i 
insostenible, i que els ajuntaments estan en primera línia dels problemes, sense el 
suport que haurien de tenir. 
Convergència i Unió han de triar amb qui volen pactar, amb forces de llarga tradició 
democràtica, sobiranistes i amb voluntat d’enfortir la cohesió social, o amb la dreta 
espanyolista, que ha estimulat campanyes de boicot contra els productes catalans, 
que nega el dèficit fiscal, que ataca l’ús i l’ensenyament de la llengua al País Valencià i 
a les Illes, i que en molts casos flirteja amb la xenofòbia. 
Volem recordar avui els 12.000 ciutadans que van votar sí a la consulta sobiranista de 
Manresa, malgrat la divisió de les formacions explícitament independentistes, estem 
contents de l’augment de la presència de l’independentisme a l’Ajuntament.  
Ens queda molta feina conjunta per fer, buscant sinèrgies i sumant esforços per tal 
d’aconseguir l’objectiu de l’alliberament de la nostra nació. 
Lamentem també la dretanització del consistori, així com la del país, que pot portar al 
desballestament de l’estat del benestar, tant a nivell nacional com local. 
Veiem decisions basades en polítiques ideològiques i treballarem per evitar el mateix a 
Manresa. 
El recent exemple de l’actuació de l’Hospital Clínic de Barcelona, oferint els serveis 
privats a les persones en llista d’espera, no és de rebut. 
Lamentem l’augment de regidors dels grups que menteixen i culpabilitzen grups de 
ciutadans pel seu origen, fent el discurs de la por i aprofitant que la ciutadania està 
molt tocada per la situació actual. 
Les solucions simples per a problemes complexos són arguments típics en moments 
de crisi, ens allunyen d’estudis científics per entrar en el món de la irracionalitat. 
La civilització es basa en la raó, la cultura i el respecte als altres. La barbàrie, en el 
greuge i en la ràbia. L’argument de “primer els de casa” és excloent i, com deia 
recentment Albert Om en un article, coneixent els lideratges d’aquests partits, abans hi 
posaríem moltes altres persones, hagin nascut on hagin nascut, que certs personatges 
d’aquests grups. 
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Els ciutadans estan decebuts amb el sistema i desconcertats davant de la crisi 
econòmica. 25.661 electors no van anar a votar a les eleccions municipals de 
Manresa, i des dels Ajuntaments podem treballar per fer una participació real, que 
sigui decisiva en la cosa pública. Aquesta crisi ha de ser la gran oportunitat per sortir 
rellançats des de tots els aspectes, començant pel retorn de la confiança als 
representants del poble als consistoris, als qui treballen per la ciutadania, als qui tenen 
en compte, allunyats de postures superbes, prepotents i possessores de la veritat. 
Volem acabar citant en aquest acte solemne el desaparegut Xavier Jounou, excel.lent 
persona i polític, quan demanava, en el seu testament, a la societat, una mica més de 
confiança i de comprensió en la classe política; i als polítics, més generositat i molta 
obertura de mires. No hi ha ningú en possessió de la veritat. Moltes gràcies.” 
 
 
La Presidenta dóna la paraula a la senyora Sònia Díaz Casado, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM), que textualment diu: 
 
“Presidència. Regidores. Regidors. Públic assistent. Molt bon dia. 
En primer lloc, el Grup municipal Socialista felicita Convergència i Unió pels seus 
resultats electorals que els han portat a situar-se en una posició de governar. 
Per al PSC aquestes eleccions han estat especialment dures, però hem entès 
perfectament el missatge que la ciutadania ens ha donat. Ara ens toca estar a 
l’oposició i ho farem amb la mateixa il.lusió i amb la mateixa empenta que com si 
estiguessim governant. 
Aquests últims resultats electorals s’han d’analitzar, són dignes d’anàlisi i de reflexió, 
no només per nosaltres com a partit, sinó perquè per una banda, tal com deia ara el 
company d’Esquerra Republicana, estem preocupats per l’elevada abstenció que, 
eleccions rere eleccions, va augmentant. I per altra banda, també per les veus 
ciutadanes que no poden quedar a l’oblit, com les del 15M. Són veus que ens estan 
donant un crit d’alerta a tots els partits polítics, i també ens donen un crit d’alerta sobre 
la forma i la manera de fer política. 
Tanmateix, està clar que estem encetant una etapa amb un nou cicle polític. Està 
canviant. Ara són les dretes les que sembla que amb els seus discursos arriben al que 
la ciutadania vol sentir, ja sigui la dreta més catalanista, la dreta més espanyolista, o 
aquella dreta que sembla que a vegades només vulguin estar ells sols al món. 
Per aquest motiu, el PSC avui lamentem especialment que partits com Iniciativa, avui 
no tinguin representació en aquesta Corporació. Amb ells i amb Esquerra Republicana 
hem compartit setze anys de govern i els  volem agrair i reconèixer la seva tasca, la 
seva dedicació i el compromís amb aquesta ciutat. 
També hem de dir que lamentem la presència de partits com els de Plataforma per 
Catalunya, no pas perquè no reconeguem els seus resultats, no pas pels 2.319 vots 
que recordava el regidor, perquè són plenament democràtics, sinó perquè pensem que 
precisament aquesta democràcia el que hauria de fer és revisar el seu grau de 
tolerància respecte a opcions que pensem que atempten contra la convivència i la 
dignitat de les persones. 
Avui és un dia solemne, és un dia especial, i aquest grup municipal també volem 
aprofitar per agrair a totes les regidores, a tots els regidors socialistes que han anat 
passant per aquesta Corporació al llarg dels anys, així com als seus alcaldes, 
començant per en Joan Cornet, en Jordi Valls o en Josep Camprubí. A aquest darrer, li 
volem agrair la seva tasca d’alcalde, especialment en aquest darrer mandat, que ha 
estat dura, i volem valorar especialment el seu gest de renúncia que ha tingut aquesta 
última setmana. 
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Avui volem dir que aquests quatre regidors d’aquest Grup municipal recollim i som 
conscients que recollim el llegat de tots aquests regidors i totes aquestes persones 
que han estat treballant per la ciutat fins ara. Volem agrair la feina de tots els militants, 
de tots els simpatitzants del PSC que treballen, han treballat i seguiran treballant pel 
partit, i a totes les persones que amb el seu vot ens han donat confiança. A tots ells i a 
la resta de ciutadans el que els hi volem dir és que treballarem fort i que farem una 
oposició responsable, perquè el que volem fer és tornar-vos amb escreix la confiança 
que ens heu donat. 
Senyor Junyent, senyors i senyores regidores de Convergència i Unió, la nostra 
oposició serà amb ànim de construir i de sumar. El nostre estil no estarà basat ni en la 
mentida ni en les falsedats, i procurarem no caure ni en la demagògia ni en el cinisme, 
tot i que sabem que a vegades per als partits polítics, jugar amb la demagògia és fàcil 
o una eina relativament fàcil. A canvi, li demanem la mateixa generositat, li demanem 
diàleg i joc net. 
Vostès han decidit governar en minoria i només el temps els donarà la raó de si l’han 
encertat o no amb aquesta decisió, però està clar que necessiten d’una oposició. La 
resta de companys ja ho han manifestat. És per això que demanem aquest diàleg i 
demanem el consens en els grans temes de ciutat, consens que no tinguin cap dubte 
que el trobaran allà on coincidim, però tampoc tinguin cap dubte que també 
defensarem el nostre model de ciutat. Ara estarem a l’oposició perquè la ciutadania 
clarament ens ho ha demanat i així ho farem.  
Aquest govern que avui acaba ha fet coses malament, segur, en som conscients, però 
també en aquests setze anys de PSC i de govern de progrés sabem que deixem a la 
ciutat un llegat d’equipaments i de serveis que són visibles i els volem recordar, no 
podem oblidar que tenim, que hem construït entre tots també, una Manresa sanitària, 
un nou hospital, nous CAP, una Manresa educadora, nous equipaments educatius, 
amb un PEC. Tenim una Manresa universitària, tenim un campus, una residència, 
nous estudis. Ens han nomenat Ciutat de la Ciència i de la Innovació i això és perquè 
hem pogut construir un CTM, un Parc Central, un viver d’empreses. Hem construït la 
Manresa cultural. Vam obrir el Kursaal, la Fira de l’Aixada, la Mediterrània, 
darrerament el carrer del Balç.  
Manresa s’ha transformat urbanísticament, hi haurà aspectes que agradaran, d’altres 
que no, però s’ha urbanitzat el nucli antic, la façana sud de la ciutat, les Bases. 
Per què ho recordem avui això? Per què ho posem en valor? 
Primer, perquè es una realitat. Segon, perquè pensem que deixem herències que són 
bones i, tercer, perquè ara que vostès enceten la seva etapa de govern esperem que 
no caiguin en la temptació d’estar constantment retraient a l’antic govern que ara surt, 
totes les males herències. 
Per tant, des de la nostra nova posició, volem recordar que som un partit de govern i 
que, per tant, tenim aspiracions a ser l’alternativa a aquest govern que ara comença. 
La primera forma d’expressar aquesta aspiració pensem que ha de ser mostrant 
seriositat, rigorositat i credibilitat, i creiem que avui tenim la primera oportunitat per 
demostrar-ho. Per tant, avui ens toca contribuir que Manresa tingui un nou govern que 
és perfectament legítim i afavorirem la investidura del candidat de Convergència i Unió 
com a nou alcalde de la ciutat. D’aquesta manera el PSC votarem en blanc, ja que 
seria poc responsable i poc creïble que ens votéssim  a un propi candidat. 
Volem, per tant, que el senyor Junyent sigui alcalde, i volem que ho sigui sense tenir el 
nostre vot contrari. Ara bé, i crec que ha quedat prou clar, això no vol dir que no farem 
una oposició que sigui ferma, que sigui constructiva i que sigui defensant els nostres 
valors. Bon dia.” 
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La Presidenta dóna la paraula al senyor Antoni Llobet Mercadé, de Convergència i 
Unió (CiU), que textualment diu: 
 
“Presidenta. Regidors. Regidores. Alcaldes. Diputat. Molt bon dia a tothom. 
Com no pot ser d’altra manera, volem aprofitar la solemnitat d’aquest acte per fer un 
agraïment públic al suport ciutadà que ha fet que Convergència i Unió, el nostre equip i 
el nostre projecte de ciutat, hagi de rebre l’encàrrec de governar aquesta ciutat. 
No pertoca en aquest moment reiterar la proposta electoral que vam fer en campanya. 
No pertoca tampoc desgranar un programa de govern, però sí que volem aprofitar per 
fer tres reflexions. 
En primer lloc volem destacar la clara voluntat de canvi que tradueixen els resultats 
electorals del 22 de maig. És evident que els resultats van demostrar alhora, una 
voluntat clara de posar fi a un cicle i van demostrar alhora, qui havia de liderar el cicle 
que ara comença. 
Per tant, aquesta aposta de canvi, nosaltres tenim clar que cal que tingui contingut. 
Canviar no vol dir: canviar per canviar. Canviar no vol dir destruir. Canviar ha de ser 
per construir. Com ha dit un portaveu, canviar no vol dir un canvi de cares i això tenim 
clar que s’ha de notar. El canvi ha de passar per molts aspectes. En volem destacar 
alguns.  
La proximitat en el tracte a la ciutadania, el diàleg, la cura de l’activitat econòmica, 
mimar l’activitat econòmica, tenint clar que la política social prioritària en aquest 
moment és aconseguir la creació de llocs de treball. La transparència, apostar de debò 
per la corresponsabilitat entre les persones que formem part del Ple de la Corporació, 
però també amb tots els agents i ciutadans de Manresa. 
Proximitat a l’hora d’atendre les peticions que es corresponguin amb necessitats 
greus, que molta de la població de la ciutat té en aquests moments. 
També s’ha de notar una política clara de cura de la ciutat, d’endreçat, de tenir cura 
dels petits detalls, de tenir clar que totes les intervencions a l’espai públic han de ser 
guiades per l’objectiu que la gent ha de viure-ho. Hem de tenir clar també que hi ha 
d’haver un posicionament com a ciutat. Hem de fer costat a la comarca, hem d’anar de 
bracet amb el Bages, i més enllà del Bages, amb el territori central de Catalunya. Ens 
hem de posicionar també tenint un lideratge clar, lideratge en el territori i lideratge a 
l’hora d’interlocutar amb les administracions superiors. Les exigències 
d’infraestructures. S’ha parlat aquí d’algun dels temes, i saber quin rol creiem que a 
Manresa li pertoca jugar en el país. I cal també que aquest canvi es noti en qüestions 
de gestió interna. És evident que ens caldrà tornar a recuperar una confiança, un 
treball més de complicitat amb tots els treballadors municipals. Ens caldrà treballar 
amb el tema de les finances municipals. Als números hi estem acostumats, també amb 
els números tots podem fer interpretacions i tots podem, més o menys, valorar-los, 
però els números són els que són i és evident que aquest és un dels elements que 
també hem de tenir en compte a l’hora de treballar els propers temps. 
Per tant, repeteixo, no canviar per canviar, no anar a destruir res, però sí canviar per 
construir, canviar per millorar. 
El segon missatge. Volem parlar del sentit de la responsabilitat. Més d’un portaveu 
dels altres grups ha recordat una obvietat, que el nostre grup municipal, Convergència 
i Unió, no disposa de la majoria absoluta dels regidors d’aquest Ple. Tenim onze 
regidors, no tretze. Això, evidentment, ens obliga a més esforç, si cal, del que ja 
voldríem, de diàleg, de negociació, de transacció i, sobretot, de consens en aquells 
temes que siguin més fonamentals. La responsabilitat, de totes maneres, no ha de 
néixer només del fet de no tenir majoria absoluta, qualsevol governant ha de governar 
amb esperit de responsabilitat, repeteixo, independentment o no de tenir aquesta 
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majoria. I aquesta responsabilitat, a la qual ens comprometem des del primer moment, 
també els convidem a la resta de grups municipals. 
Convergència i Unió no té majoria absoluta, és evident, també és evident que no hi ha 
una alternativa viable, creïble, de govern en aquesta ciutat, i això també ha de fer que 
els grups de l’oposició en siguin conscients. Què vol dir això? Vol dir tenir una actitud 
de no posar pals a les rodes, evidentment, de ser conscients en tot moment de la 
situació que estem vivint, de proposar sempre propostes alternatives. Per tant, 
repeteixo, la responsabilitat ens recau als 25 regidors i regidores de la Corporació. 
Un tercer missatge. És un dia solemne, per una banda, és un dia de responsabilitat, i 
estem en una època difícil, és evident, però aquesta dificultat, aquest esperit evident 
de responsabilitat no volem que siguin renyits amb la il.lusió. 
Avui els onze regidors i regidores de Convergència i Unió emetrem un vot perquè 
Valentí Junyent sigui l’alcalde de Manresa, i l’emetrem clarament des del positivisme, 
amb esperança. És un vot clarament positiu, primer per un esperit democràtic evident, 
és un vot que validarà la decisió que els manresans i manresanes van prendre el dia 
22 de maig, però també és un vot positiu perquè estem atorgant el lideratge d’aquesta 
ciutat a una persona que té clarament capacitat de lideratge, que té clarament 
capacitat de gestió, a una persona que defensa el treball en equip, a una persona que 
és un home dialogant, un home de sentit comú.  
Donem la confiança i el lideratge de la ciutat de Manresa a una persona que ha decidit 
involucrar-se en un projecte polític per liderar la ciutat. En definitiva, donem la 
confiança a un home bo, que fa aquest pas per posar-se al servei de Manresa. Moltes 
gràcies.” 
 
 
La Presidenta de la Mesa d’Edat manifesta que presenten candidatura per al càrrec 
d’alcalde els regidors següents: 
 
 

ADAM MAJÓ GARRIGA (CUP-PA) 
ALBERT PERICAS RIU (PXC) 
XAVIER JAVALOYES VILALTA (P.P.) 
VALENTÍ JUNYENT TORRAS (CiU) 

 
  
A continuació es procedirà a la votació mitjançant papereta secreta que dipositaran a 
l’urna els regidors i regidores que seran cridats nominalment pel secretari, seguint 
l’ordre alfabètic  
 
Seguidament, els regidors i regidores procedeixen ordenadament a introduir el seu vot 
a l’urna, per ordre alfabètic. 
 
Finalment, dipositen el seu vot a l’urna les dues regidores de la Mesa d’Edat: 
 
Es verifica el recompte de vots, el qual dóna el resultat següent: 
 

Vots emesos 25
Vots vàlids 25
Vots nuls 0
Vots en blanc 7
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La distribució dels vots entre els candidats dóna el resultat següent: 
 

Candidats: VOTS
VALENTÍ JUNYENT TORRAS 11
XAVIER JAVALOYES VILALTA 3
ALBERT PERICAS RIU 2
ADAM MAJÓ GARRIGA 2

 
La presidenta de la Mesa, a la vista del resultat de l’escrutini i atès que el candidat Sr. 
VALENTÍ JUNYENT TORRAS, encapçala la llista més votada en les eleccions del 
passat 22 de maig, anuncia que queda proclamat alcalde electe de Manresa. 
(Aplaudiments) 
 
 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 
 
A continuació la Presidenta de la Mesa pregunta al senyor Valentí Junyent Torras: 
“Accepteu el càrrec d’alcalde de Manresa?”. 
 
 
El senyor Valentí Junyent Torras respon afirmativament i tot seguit llegeix la fórmula 
de jurament o promesa del càrrec següent: 
 
“Juro per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del 
càrrec d’Alcalde d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 
la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya”. 
 
La presidenta declara possessionat del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa el 
senyor Valentí Junyent Torras, li dóna el bastó de comandament i li posa la Medalla i 
la insígnia de solapa. (Aplaudiments) 
 
A continuació el senyor Valentí Junyent Torras passa a ocupar la Presidència i es 
retiren les dues regidores de la Mesa d’Edat, que passen a ocupar el seu escó. 
 
 
El senyor Valentí Junyent Torras pren la paraula per manifestar el següent: 
 
“Bon dia a tothom. Alcalde Roqueta. Alcalde Sanclimens. Alcalde Valls. Alcalde 
Camprubí. Diputat Canongia. Autoritats. Ciutadans i ciutadanes. A tots, benvinguts i 
gràcies per estar aquí. 
Avui prenc possessió com a Alcalde de Manresa, gràcies a la confiança que els 
manresans em van fer a les eleccions del passat 22 de maig i que ens permetrà a 
l’equip de Convergència i Unió treballar per la ciutat durant aquesta nova legislatura. 
Avui és un dia per recordar a tots els que m’heu fet confiança per poder assolir aquest 
gran repte. A la família, que m’ha fet costat en tot moment, i sobretot als ciutadans que 
han cregut que era una bona opció per Manresa. 
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A partir d’avui iniciem una nova etapa, en aquest període hem de fer que el nostre 
treball diari es reflecteixi en una millora contínua de la nostra ciutat. Voldria que fos la 
legislatura de les petites coses que, sumades, ens permetés aconseguir grans canvis. 
Els ciutadans volen un nou model de fer les coses i hem de respondre al repte que ens 
han plantejat. Hem de respondre els 25 escollits. Tots els que hem aconseguit 
representació en aquesta Corporació. Més enllà de les sigles i els colors polítics, els 
ciutadans ens han reclamat que treballem per la nostra ciutat des del compromís, la 
implicació i la unitat d’actuació.  
Som tots nosaltres, conjuntament, els que tenim la responsabilitat de liderar els 
projectes que faran créixer Manresa, i hem de ser conscients que això només 
s’aconseguirà amb la constància i el rigor del nostre treball diari. Per això és important 
que comptem amb els funcionaris i tècnics que integren les diferents àrees de 
l’Ajuntament, i que se sentin part d’aquesta activitat de govern. 
Recordeu que la suma de l’esforç conjunt és el que ens permetrà fer front a tot allò que 
la ciutat i els seus ciutadans ens esteu demanant. 
Estic plenament convençut que entre tots aconseguirem donar a Manresa la 
consideració i el lluïment que aquesta es mereix.  
En un dia com aquest i en un emplaçament tan significatiu com aquest Saló de 
Sessions i Plens de la ciutat de Manresa, voldria aprofitar per esmentar la importància 
que ha tingut aquesta ciutat en diversos moments de la història de Catalunya, i com a 
historiador que sóc en voldria destacar una, quan l’any 1892, -aquí en tenim un 
testimoni-, es van signar les Bases de Manresa. Un referent pels catalans que en 
aquells moments de dificultat, van regenerar la il.lusió pel futur de Catalunya. 
Els redactors de les Bases van optar pel que va ser en aquell moment una proposta 
agosarada d’autonomia política per Catalunya en el context de l’estat. Després de 
l’abolició de la llengua, de les institucions i de les llibertats catalanes, les Bases podien 
representar un pas endavant en la recuperació de l’autogovern. 
En definitiva, les Bases de Manresa van ser fruit de la il.lusió i la preocupació de 
moltes persones per al nostre país. Permeteu-me que us citi una frase que surt en el 
llibre de les Bases de Manresa i l’Assemblea de la Unió Catalanista, que diu: “(...) era 
hora ja de que Manresa, recordant ses glorioses tradicions, arboràs en aquexos 
tossals, repeus del Montserrat, la bandera catalana; era hora de que’ls manresans 
s’allistassen a la gran creuada que tart o d’hora farà triomfar sos ideals, si’ls seus 
adeptes tenen la fe que tenien els herois del Bruc.” 
Igual que en aquella ocasió, ara ens toca a nosaltres ser agosarats i tornar a recuperar 
el liderat de Manresa com la capital de la Catalunya central, com fa 119 anys, 
nosaltres ens hem reunit en aquest saló moguts per la il.lusió del canvi, el canvi que 
ens conduirà a superar, de ben segur, les circumstàncies socials i econòmiques 
actuals. 
Des del màxim respecte a tot el que hem rebut en herència, per part de les 
generacions que ens han precedit, amb especial rellevància als ajuntaments 
democràtics d’aquests darrers 32 anys, i no només dels darrers quatre últims períodes 
legislatius, sinó de tota la història democràtica d’aquesta ciutat, i amb el compromís i 
l’optimisme de què serem capaços, tots plegats, de redreçar el rumb en aquests 
moments difícils, voldria acabar amb una referència a l’escriptora catalana Mercè 
Rodoreda, i en el seu llibre Mirall trencat: “... El mirall s’havia trencat. Els bocins 
s’aguantaven en el marc, però uns quants havien saltat a fora. Els anava agafant i els 
anava encabint en els buits on li semblava que encaixaven. ...”. 
Fent meva la metàfora, m’agradaria que Manresa fos el mirall on tots ens hi puguem 
veure reflectits. Cadascú de vosaltres en té un bocí, cadascú de vosaltres pot fer 
alguna cosa, per petita que sigui, per ajudar a la reconstrucció d’aquest mirall. No ens 
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ha de fer por participar-hi. Ho hem de fer amb il.lusió i convençuts que la suma de 
totes les parts acabarà conformant el tot. Moltes gràcies.” (Aplaudiments) 
 
 
El secretari procedeix a nomenar per ordre alfabètic els regidors i regidores per tal que 
el senyor Valentí Junyent procedeixi a col.locar la medalla corporativa i la insígnia de 
solapa, que són els atributs de la condició de regidor, a tots els regidors i regidores 
d’aquesta Corporació municipal. 
 
 
Acabat l’acte el secretari demana a tots els regidors i regidores que es dirigeixin a la 
Sala de Columnes per fer la fotografia de tota la Corporació municipal (Aplaudiments) 
 
 
L’alcalde agraeix l’assistència a tothom i aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya 
número ...... i correlatius fins el número ...... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


