
ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ D'ALCALDE, DEL DIA 14 DE JUNY DE 2003 

 
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, a les 12 del migdia 
del 14 de juny del 2003, es reuneixen els senyors i senyores que han estat proclamats 
regidors i regidores electes, com a conseqüència de les últimes eleccions locals 
convocades pel RD 374/2003, de 31 de març, i que es van celebrar el passat 25 de maig, 
per portar a terme la sessió número 9 del Ple de la Corporació. 
 
El secretari general accidental de la Corporació, Lluís Granero i Vilarasau, és qui dóna fe 
de l'acte i l'inicia manifestant que els presents són reunits en sessió pública i 
extraordinària, amb un doble objectiu: d'una banda, constituir la nova Corporació 
Municipal, que ha sorgit fruit de les darreres eleccions municipals, que van ser 
convocades mitjançant el RD 374/2003, i que es van celebrar el passat 25 de maig del 
2003; i d'una altra banda, escollir l'alcalde. 
 
Seguidament, dóna lectura a l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, i a l'article 37 del Reglament d'organització, funcionametn i règim 
jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, tal com és 
preceptiu.  
 
El secretari, d'acord amb la normativa abans esmentada, sol.licita que el regidor electe de 
major edat present, que segons les dades de les quals es disposa és el senyor Josep 
Maria Sala i Rovira, passi a ocupar la Presidència de la Mesa d'edat, acompanyat del 
regidor electe de menor edat, senyor Alexis Serra i Rovira, i, per tant, la Mesa d'edat 
queda constituïda de la forma següent:  
 
 
 MESA D'EDAT  
 
 
President: Sr. Josep Maria Sala i Rovira, de 54 anys d'edat, regidor electe de major 

edat. 
 
Vocal:  Sr. Alexis Serra i Rovira, de 27 anys d'edat, regidor electe de menor edat.  
 
Secretari: Sr. Lluís Granero i Vilarasau, secretari general accidental de la 

Corporació. 
 
Constituïda la Mesa d'edat, el seu president, senyor Josep Maria Sala i Rovira, declara 
oberta la sessió. 
 
El secretari, per indicació del president, dóna lectura a la part necessària de la certificació 
lliurada per la Junta Electoral de Zona de Manresa, del 29 de maig de 2003, acreditativa 
dels regidors i regidores proclamats electes per l'Ajuntament de Manresa. 
 
Tot seguit, els membres de la Mesa, prèvia comprovació de les credencials dels regidors i 
regidores electes, presentades en base a la certificació lliurada per la Junta Electoral de 
Zona de Manresa, constaten que es troben presents a l'acte, amb personalitat que 
declara acreditada la Mesa d'edat en forma suficient, els regidors i les regidores electes 
següents: 
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JORDI VALLS RIERA 
ÀNGELS MAS PINTÓ 
JOSÉ LUÍS IRUJO FATUARTE 
MONTSERRAT MESTRES ANGLA 
JOAN CANONGIA GERONA 
AIDA GUILLAUMET CORNET 
JOSEP CAMPRUBÍ DUOCASTELLA 
ANNA TORRES GARCÍA 
ALAIN JORDÀ PEMPELONNE 
 
JOSEP VIVES PORTELL 
IMMA TORRA BITLLOCH 
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ CONDE 
JOSEP BECERRA FINESTRAS 
MARIA ROSA RIERA MONTSERRAT 
GREGORI GARCÍA LLADÓ 
ALEXIS SERRA ROVIRA 
JOSEP MARIA SALA ROVIRA 
 
RAMON FONTDEVILA SUBIRANA 
IGNASI PERRAMON CARRIÓ 
MONTSERRAT SELGA BRUNET 
JOSEP LLUÍS GOZALBO FUERTES 
 
NÚRIA SENSAT BORRÀS 
XAVIER RUBIO CANO 
 
XAVIER JAVALOYES VILALTA 
CARINA RIUS DÍAZ 
 
El secretari informa que els regidors i les regidores electes, d'acord amb allò que disposa 
l'apartat 5 de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, en la nova redacció donada per l'article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han 
formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat 
que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i que també han formulat 
declaració dels seus béns patrimonials. 
 
El president de la Mesa indica que acte seguit, els regidors i les regidores proclamats 
electes hauran de prestar el jurament o promesa, de conformitat amb l'article 108.8 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la nova redacció 
donada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, segons la fórmula continguda en el 
Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i que cada regidor/a electe/a ha de respondre "SÍ 
JURO" o "SÍ PROMETO". 
  
En primer lloc presta el jurament o promesa el president de la Mesa d'edat, i amb la mà 
sobre un exemplar de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, manifesta: 
"Juro per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de  REGIDOR de l'Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya". 
 
A continuació, el president de la Mesa requereix la prestació del jurament o promesa i 
formula a cadascun dels regidors/regidores electes presents la pregunta següent: "Jureu 
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o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de REGIDOR / REGIDORA de l'Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya?". 
 
El secretari crida els regidors i les regidores proclamats electes presents en l'acte, per 
ordre alfabètic, els/les quals es van presentant davant la Mesa d'edat, i amb la mà sobre 
un exemplar de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, responen tots i 
cadascun/a d'ells/elles afirmativament a la pregunta formulada pel president, manifestant  
el següent: 
 

JOSEP BECERRA FINESTRAS: sí, juro 

JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA: sí, ho juro 

JOAN CANONGIA i GERONA: si, prometo 

RAMON FONTDEVILA i SUBIRANA: sí, prometo per imperatiu legal i prometo 
treballar al servei de la gent de Manresa i per uns Països Catalans lliures, solidaris 
i sostenibles. 

GREGORI GARCÍA LLADÓ: sí, juro 

JOSEP LLUÍS GOZALBO FUERTES: sí, prometo. Igualment prometo servir al poble 
de Manresa i a uns Països Catalans lliures, igualitaris i sostenibles. 

AIDA GUILLAUMET i CORNET: sí, prometo. 

JOSÉ LUÍS IRUJO i FATUARTE: sí, prometo. 

XAVIER JAVALOYES i VILALTA: sí, juro per Déu i prometo pel meu honor. 

ALAIN JORDÀ i PEMPELONNE: sí, prometo. 

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ CONDE: sí, prometo. 

ÀNGELS MAS i PINTÓ: sí, ho prometo. 

MONTSERRAT MESTRES i ANGLA: sí, prometo. 

IGNASI PERRAMON i CARRIÓ: sí, prometo per imperatiu legal i també prometo 
treballar per la ciutat i per uns Països Catalans lliures, igualitaris i sostenibles. 

MARIA ROSA RIERA i MONTSERRAT: sí, prometo. 

CARINA RIUS i DÍAZ: sí, prometo 

XAVIER RUBIO CANO: sí, ho prometo per imperatiu legal. El meu compromís és 
treballar per la ciutadania de Manresa, sense exclusions, perquè una Manresa, una 
Catalunya i un món millor són possible. 

MONTSERRAT SELGA i BRUNET: sí, prometo per imperatiu legal i també prometo 
treballar al servei de la gent de Manresa i per uns Països Catalans lliures, 
igualitaris i sostenibles. 

NÚRIA SENSAT i BORRÀS: sí, prometo per imperatiu legal. 
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ALEXIS SERRA ROVIRA: acato, per imperatiu legal, l'ordenament jurídic vigent, 
sense cap condicionant, però també sense renunciar a l'exercici del dret a 
l'autodeterminació del poble català, a través dels mecanismes constitucionals 
establerts. En aquest sentit, defenso la necessitat de reformar l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, voluntat expressada pel Parlament de Catalunya, per 
tal d'aprofundir en l'autogovern del nostre país. 

IMMA TORRA i BITLLOCH: sí, prometo.  

ANNA TORRES i GARCÍA: sí, prometo. 

JORDI VALLS i RIERA: sí, prometo. 

JOSEP VIVES i PORTELL: sí, prometo per imperatiu legal. 

 
Complides les anteriors formalitats, i atès que concorren a la sessió la majoria absoluta 
dels regidors/regidores electes, tal com preveu l'article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, 
abans citada, i l'article 37 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals citat, ja que essent 25 el nombre de regidors/regidores electes, han 
concorregut a la sessió en nombre de 25, la Mesa d'edat, per veu del seu president, 
DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE MANRESA. 
 
Tot seguit, el president anuncia que es procedirà a l'elecció d'alcalde, i, a tal efecte, 
demana al secretari que doni lectura a l'art. 196 de la Llei orgànica  5/1985, invocada. 
 
El president manifesta que, conforme al precepte legal que acaba de llegir el secretari, 
poden ser candidats a l'elecció d'alcalde tots els regidors i regidores que encapçalin les 
corresponents llistes i que, abans d'emetre el vot, cadascun dels caps de les llistes 
presentades pot realitzar una exposició de presentació, per ordre de representació i de 
vots populars obtinguts i, d'aquesta manera i per aquest ordre, ho faran el senyor Xavier 
Javaloyes i Vilalta, la senyora Núria Sensat i Borràs, el senyor Ramon Fontdevila i 
Subirana, el senyor Josep Vives i Portell, i el senyor Joan Canongia i Gerona, per 
delegació del senyor Jordi Valls i Riera.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el Partit Popular de Catalunya es 
va presentar a aquestes eleccions amb la intenció de transformar la realitat de la nostra 
ciutat, amb una línia de progrés constant, evitant que aquest progrés sigui només per a 
uns quants, sinó per a tothom. 
El seu partit vol deixar clar que treballarà amb fermesa i convicció per poder dur a terme 
aquests compromisos públics amb les dones i els homes de Manresa, entre altres raons, 
perquè vol que la ciutat surti de l'atonia d'aquest fals progressisme que el Partit Popular 
entén que se li diu que hi ha. 
El Partit Popular vol que la ciutadania recuperi l'orgull de ser veí o veïna de Manresa, que 
es regeneri l'autoestima perduda per a la nostra ciutadania, que les il·lusions dels veïns i 
veïnes es converteixin en realitats, i que es defugeixi totalment de l'il·lusionisme. 
Diu que, per fer realitat aquest futur, el Partit Popular es compromet a treballar amb els 
cinc amplis eixos d'actuació ja anunciats: més oportunitats i coneixements, més per a les 
persones, més per a la qualitat del territori, més promoció econòmica i més eficàcia i 
diàleg, en totes les vessants en els quals el Partit Popular va discernir i va fer públiques 
en el seu moment. 
Destaca la importància de les formes que utilitza l'Administració per gestionar aquests 
temes, les quals, malgrat tractar-se d'aspectes de la vida diària i rutinària, serveixen per 
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dignificar el nostre entorn, augmentar la nostra qualitat de vida, atendre les necessitats de 
la nostra gent gran, estimular el coneixement de cultures, i créixer econòmicament, amb 
l'oci i amb la qualitat dels llocs de treball, i, en definitiva, per ser, amb tots i totes els 
ciutadans i ciutadanes de Manresa i poder fer conjuntament aquest nou camí de reptes 
de futur. 
El Partit Popular vol apropar, consensuar i dialogar, que són actituds que ja ha demostrat 
durant els darrers quatre anys, sense fer cap tipus d'exclusió ni sectarisme. 
Agraeix que les prioritats del nou pacte de govern que s'ha reeditat girin entorn a les 
persones durant els propers quatre anys. 
Observa l'existència d'un interès respecte a les propostes que el Partit Popular va 
presentar als ciutadans i ciutadanes de Manresa, malgrat que no en totes, com és 
evident. Fa notar, al respecte, que el Partit Popular ha obtingut el nou per cent de vots de 
l'electorat a Manresa. 
Diu que el Partit Popular presentarà la seva pròpia candidatura a alcalde en aquesta 
sessió, per demostrar, entre altres obvietats, que hi ha una alternativa diferent, amb 
propostes molt diferents i que durant els propers anys el Partit Popular treballarà per 
corregir, esmenar i/o millorar la tasca d'aquest nou reeditat pacte, i perquè els ciutadans i 
ciutadanes de Manresa puguin gaudir d'una confiança plena i total respecte el treball del 
Partit Popular, com a grup municipal i com a partit polític en el sí de la societat de 
Manresa. 
Reitera que el Partit Popular no farà cap tipus d'exclusió ni sectarisme, ans al contrari, 
aproparà, sumarà i consensuarà, per fer més forta, més rica i més solidària la ciutat. 
 
La senyora Sensat i Borràs comença la seva exposició amb dues reflexions personals: 
diu, en primer lloc, que creu no equivocar-se gaire si descriu com se sent Iniciativa per 
Catalunya-Verds amb la frase següent: "vagi com vagi l'aventura que iniciem avui, perquè 
estem davant d'un nou pacte de transformació de Manresa, de totes totes, aquest dia no 
els treu ningú". 
Manifesta la seva felicitat i dóna les gràcies a les 3.004 persones que han cregut, un cop 
més, en Iniciativa per Catalunya-Verds. 
Explica també que avui ha redactat el seu discurs, cosa que no havia fet mai. Aclareix 
que no és degut a la solemnitat del moment, sinó que ho fa com a reconeixement a la 
persona a qui avui sí relleva: el senyor Josep Ramon Mora. 
Diu que el senyor Mora és la persona més metòdica que ha conegut mai i li dedica el seu 
esforç. 
Manifesta que ens trobem davant d'un nou pacte per a la ciutat, de transformació, des de 
les esquerres, nacional i amb radicalitat democràtica. Afegeix que no es tracta només de 
paraules, sinó que hi ha fets que ho demostren, no tan sols pel pacte polític que signarà 
avui Iniciativa per Catalunya-Verds, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Partit dels Socialistes de Catalunya, sinó pels darrers quatre anys de govern. 
Recorda que en la campanya electoral de fa quatre anys es va dir que s'havia de posar 
per davant de tot les persones que viuen a la ciutat, que havia acabat l'etapa d' "endreça", 
de reducció del dèficit, i que la transformació urbanística de la ciutat tenia un clar impuls, 
que ha permès recuperar el patrimoni cultural, polític i social de la ciutat, com el Casino,  
el Kursaal i el nou Conservatori Municipal, recuperant la Fàbrica Balcells, com també el 
treball que cal continuar fent de rehabilitació del barri vell. 
Diu que, com que el més important són les persones, Iniciativa per Catalunya-Verds ha 
tingut una actitud crítica, però conciliadora; amarga, però franca; sempre des del respecte 
i la transparència davant del tema de la sanitat, perquè entenia i entén que es 
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perjudicaven els drets i interessos de les persones que viuen a la ciutat i a la comarca, i 
que no es feia des de la transparència i la participació del col.lectiu de treballadores i 
treballadors afectats. Afegeix que Iniciativa per Catalunya-Verds, en definitiva, defensava 
i defensa allò que és públic i de tothom, perquè el seu manteniment i millora permanent 
és garantia de present i de futur per a la igualtat i la cohesió social. Diu que tots aquests 
elements es reflecteixen en el pacte, i no només en el document que el formalitza, sinó 
també en bona part de les accions que es proposen. 
Recorda que fa quatre anys es va fer el que ha estat fins ara l'únic programa 
completament transversal de l'Ajuntament de Manresa: el d'immigració, el qual, malgrat 
funcionar amb força dificultats, constitueix un instrument necessari i indispensable, però 
que cal millorar molt, a fi d'evitar que partits xenòfobs i racistes (que haurien d'estar 
il.legalitzats) arribin més enllà d'on són. 
Reclama la necessitat de lluitar aferrissadament contra la discriminació per raó d'ètnia o 
raça i també contra la sexual i classista, i diu que el pacte recull aquesta preocupació, 
respecte a la qual es continuarà treballant com s'ha fet fins ara. 
Diu que durant la darrera legislatura s'han impulsat també polítiques de sostenibilitat, que 
sens dubte, cal augmentar i fer més visibles i necessàries a la ciutat.  
Comenta, així mateix, que en el pacte es parla de la participació, de com cal apropar-se i 
aprendre a escoltar als treballadors i treballadores i als ciutadans i ciutadanes que viuen a 
la ciutat.  
Destaca, en aquest aspecte, que la participació no és un mètode, sinó un valor clarament 
i rotunda de les esquerres, que la dreta no aplica i, per tant, no malbarata. Diu que només 
cal veure com en un Estat suposadament democràtic, a un any i mig de les eleccions 
generals, el partit que governa no ha designat encara candidat o candidata, i que sembla 
que només ho pot fer el seu president amb el dit. Afegeix que el partit que governa 
participa en una guerra injusta, com totes, i feta per interessos econòmics, com totes, 
sense tenir en compte els milions de persones que s'hi oposen, i, a més a més, es tracta 
d'una guerra il.legal.  
Opina, en conseqüència, que participar no és una paraula ni un instrument, sinó que, si 
s'hi creu, tal com ho fa Iniciativa per Catalunya-Verds, és una forma alternativa de 
construir una ciutat, un territori i un país, cosa que és bàsica per al seu partit i és un valor 
que cal convertir en una acció política contundent i eficaç, qualsevol que sigui el ritme al 
qual es faci, però assegurant que arreli. 
Diu que, per això, Iniciativa per Catalunya-Verds s'hi llença de cap, i personalment, té 
pànic a l'alçada, però creu que tothom deu tenir les seves pròpies contradiccions. 
Explica que Iniciativa per Catalunya-Verds assumeix la regidoria de Participació 
Ciutadana, com assumeix també el Pla d'Immigració, Solidaritat i Participació, les 
polítiques d'ocupació de la ciutat i la regidoria de la Dona, o millor dit, de les Dones, ja 
que en aquesta sessió constitutiva hi ha un 40 per 100 de dones, cosa que és important i 
símptoma que les coses van canviant. 
Espera que aquesta presència es noti i que les dones tinguin capacitat de crear, entre 
totes, xarxes i complicitat per donar-se suport i començar, d'una vegada per totes, a 
feminitzar la ciutat en totes les seves vessants. 
Manifesta que aquest salt endavant, al qual s'ha referit, es fa deixant dues joies que 
Iniciativa per Catalunya-Verds s'estima molt: Serveis Socials i Ensenyament. Comenta 
que en aquestes àrees s'ha pogut avançar molt gràcies a tot el personal de l'Ajuntament 
de Manresa, que s'oblida de citar massa vegades, tenint en compte que són ells i elles 
qui, en bona part, ajuden a construir també Manresa.  
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Expressa el desig d'Iniciativa per Catalunya-Verds perquè aquestes dues regidories 
quedin en bones mans, per a la qual cosa treballarà i col.laborarà sempre que calgui, 
com en la resta de regidories de l'Ajuntament de Manresa. 
Per acabar, insisteix en afirmar que cal posar les persones per davant de tot, i diu que, en 
la mesures de les seves possibilitats, Iniciativa per Catalunya-Verds ho ha fet tan bé com 
ha sabut i pogut. 
Recorda que Iniciativa per Catalunya-Verds ha manifestat en aquesta campanya la 
necessitat que les persones continuïn essent les protagonistes, però cal fer-ho d'una 
forma més democràtica, participativa, quotidiana i propera, i, per això, està molt orgullosa 
de l'àrea que té l'honor de presidir: Drets de Ciutadania, des d'on vol treballar per assolir 
els compromisos i voluntats que es recullen en el pacte. 
Diu que ens trobem davant d'un nou pacte d'esquerres per a la ciutat i, per això, avui 
Iniciativa per Catalunya-Verds donarà el seu vot a la llista més votada en les darreres 
eleccions: la que encapçala Jordi Valls, perquè una altra Manresa és possible. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i manifesta que les eleccions del passat 
diumenge, 25 de maig, van significar a Manresa i al Bages una avenç, en general, de les 
opcions que són catalanistes i d'esquerres.  
Diu que el resultat obtingut feia possible pensar en un nou pacte de govern a la ciutat de 
Manresa, que recollís aquest canvi o gir cap a una política més catalanista i més 
d'esquerres, en una fórmula que ha de ser indissociable.  
Manifesta que precisament per això i a partir d'aquella data, Esquerra Republicana de 
Catalunya ha fet un veritable esforç per confeccionar aquest pacte, que estarà en 
condicions de signar a partir d'avui i que sap que no es queda en una senzilla renovació 
d'aquells altres anteriors que ja havia conegut. 
Destaca que el pacte que avui es presenta insisteix i aprofundeix en aquest gir cap a 
l'esquerra i el catalanisme i redistribueix responsabilitats fent encara un major èmfasi en 
les polítiques de cohesió social, sostenibilitat, participació i cohesió nacional. 
Diu que tot això queda recollit en un document que reconeix divergències, perquè n'hi ha, 
però que pretén aprofundir, sobretot, en les coincidències sobre el que es vol que sigui la 
nostra ciutat. Afegeix que la fórmula és clara i val aquí a allà, proven de pactar sempre un 
bon programa en cada municipi, perquè té ben present que el futur de tot el nostre país, 
de fet, comença en cadascun dels seus municipis. 
Demana disculpes per dir tot això amb una indisimulada satisfacció i afegeix que ahir al 
vespre la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya, reunida en assemblea, va 
aprovar per unanimitat (cosa que no és freqüent) el document final i la tasca duta a terme 
en la comissió negociadora. 
Explica que s'han celebrat reunions a dues i a tres bandes, durant deu dies, i que s'han 
fet moltes sessions de seguiment, amb centenars de trucades, i amb molts correus 
electrònics, la qual cosa significa una suma de molts arguments i molta il.lusió, i 
d'entusiasme. Afegeix que aquests són els tres ingredients bàsics de la participació, de 
l'associacionisme i de la vida que hauria de tenir un partit polític. 
Manifesta que avui Esquerra Republicana de Catalunya reprèn públicament el 
compromís de participar en el govern de Manresa, per avançar en la transformació de la 
nostra ciutat, per tal de fer-la més justa i igualitària, i perquè tots i totes hi puguin acabar 
vivint, si pot ser, una mica millor. 
Aclareix que avançar en aquesta transformació no és només fer-ho des de la hisenda i 
des de l'estalvi que s'ha hagut de fer, sinó, sobretot, en els espais urbans, en les 
infraestructures i, encara més, avançar en un àmbit: el dels valors, com són ara, la 



 8

solidaritat, la participació ciutadana, com a exercici de codecisió i de corresponsabilitat, i 
com a exercici en la defensa d'allò que és col.lectiu per davant dels interessos particulars. 
Diu que aquests són els valors que inspiren Esquerra Republicana de Catalunya, són, de 
fet, els valors republicans, aquells que creuen en la cosa pública i, per tant, els que 
haurien de presidir sempre les seves decisions, si es defineixen com a govern d'esquerra 
i plural. 
Anima als presents a repassar el document que s'ha pactat (donada la facilitat que 
ofereixen actualment els mitjans informàtics), perquè hi ha alguns paràgrafs que 
manifesten una saludable voluntat d'esmena sobre episodis ja viscuts; perquè hi 
reconeixeran una renovada aposta entorn a temes claus, com són ara la immigració i, 
que són fonamentals per a Esquerra Republicana de Catalunya per al catalanisme del 
segle XXI. 
Diu que el pacte expressa la voluntat de millorar molt més l'entorn urbà, ampliant els 
espais de comunicació i de trobada, perquè cal fer de Manresa una ciutat més habitable, 
accelerant la rehabilitació del centre històric, mitjançant programes de dinamització 
comunitària que reforcin la cohesió social i territorial. 
Afegeix que el document del pacte insisteix en un gir en política esportiva i en com 
aplicar, amb més decisió, criteris de sostenibilitat. 
Manifesta que els integrants d'aquest futur pacte s'obliguen a avançar en la gran 
assignatura pendent d'aquest Ajuntament (com també ho és de molts d'altres), que és la 
participació ciutadana, i diu que Esquerra Republicana de Catalunya està disposada a 
canviar el que calgui per estimular més la participació de les entitats i la dels ciutadans; 
per escoltar i parlar més amb tothom; per prendre decisions més compartides, perquè 
considera que l'Ajuntament de Manresa ha de ser veritablement cada vegada més de tots 
i de totes; i cal aprendre'n plegats.  
Diu que durant els propers mesos l'Ajuntament de Manresa acabarà de definir un 
programa, que concretarà mitjançant un nou Pla d'Acció Municipal. 
Com a darrera qüestió, es refereix al compromís nacional, partint de mesures 
lingüístiques, assumint tots que la llengua és una eina bàsica d'integració, convivència i 
cohesió social, i arribant fins a la voluntat de col.laborar, malgrat les diferències que hi 
hagi entre els grups, amb el moviment polític i social, que treballa arreu del país, per 
assolir el ple reconeixement de la nació catalana, amb el dret a decidir lliurement el nostre 
futur; a tenir més autogovern i un finançament just, que ha de revertir en la millora de les 
condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país i d'aquesta ciutat. 
Diu que aquest és el fonament del pacte i la voluntat d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, que considera que queden quatre anys per davant per avançar en aquesta 
transformació. Diu que per aconseguir-ho caldrà insistir i fer més eficient i eficaç 
l'Administració municipal, però creu que el que més convé és saber implicar més gent per 
assolir la participació de cadascun dels ciutadans i ciutadanes, sense exclusions de cap 
mena.  
Manifesta que la ciutat de Manresa precisa més voluntats compartides, polítiques en un 
govern, polítiques en una Corporació i polítiques en tota la ciutat, i que els quatre regidors 
d'Esquerra Republicana de Catalunya que entren en aquest govern hi estan disposats, i, 
per això, avui votaran a favor d'un pacte que conté diverses sensibilitats, i treballarà 
quatre anys més al servei de la comunitat. 
Diu que Esquerra Republicana de Catalunya convida tothom a afegir-se a aquesta tasca, 
ja que Manresa necessita el compromís de tots, per fer-ne una ciutat socialment més 
justa, culturalment més rica, més neta i, com deia el poeta, més desvetllada i feliç, 
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compromesa en el futur d'un país políticament lliure i al servei, sobretot, de cadascun dels 
manresans i manresanes. 
Finalment, en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, i abans de començar un nou 
mandat, dóna les gràcies a tots. 
 
El senyor Vives i Portell pren la paraula i explica que quan, dies enrere, se li va 
plantejar la litúrgia que se seguia en un acte com el d'avui, va tenir el dubte raonable de 
canviar, per una vegada, els seus hàbits desordenats de sempre i transformar-se una 
mica en la línia que ha dit abans la senyora Sensat, i, per tant, redactar el seu discurs, 
però ha cregut que segurament era millor no fer-ho, perquè avui és un dia d'idees, però 
també de sentiments. Ho diu perquè, per a ell, i suposa que per al 25 regidors i regidores 
de la Corporació, és molt especial saber que hi ha hagut molta gent a la ciutat (milers de 
persones), que han dipositat la confiança en tots ells, perquè la ciutat vagi endavant. 
Diu que això, no només els responsabilitza a tots, sinó que també els fa sentir molt 
especials (si se li permet la supèrbia), perquè poques persones poden dir, al llarg de la 
vida, que arriben a un moment com el d'avui i que poden, d'alguna manera, representar a 
totes les persones que conviuen amb elles i administrar els seus somnis, anhels, 
il·lusions i preocupacions. 
Això li sembla tan extraordinari que llegir-ho l'hauria encotillat massa. Per tant demana 
que se li permeti fer aquest exercici, difícil per a Convergència i Unió, ja que un cop 
escoltades les anteriors intervencions, sap que segurament després de la votació no 
resultarà escollida per portar l'alcaldia de la ciutat. 
Diu que la ciutat de Manresa, com també la comarca del Bages i molts pobles i ciutats de 
Catalunya, el 25 de maig, s'han llençat el missatge que ja no hi ha majories absolutes, 
que sols no es pot anar enlloc i que es necessita de tothom per fer les coses; de tots els 
qui resultin escollits en les eleccions, així com de tots els ciutadans i ciutadanes. 
Comenta que durant els darrers mesos tots han parlat de participació ciutadana, de veure 
què li passa a la gent, de vincular-la i d'il.lusionar-la, però creu que cal sobretot escoltar la 
gent i sentir-se vinculat pel que digui, necessitat que creu que tots comparteixen. 
Afirma que els Plans d'acció municipal, les idees i els projectes que puguin elaborar els 
25 membres corporatius no reeixiran si no passen abans pel sedàs de les persones, de 
les associacions, de les entitats, dels ciutadans, de les persones físiques i jurídiques, i, en 
definitiva, de tots els qui formen aquesta entitat viva que es diu "ciutat" i, en aquest cas, 
Manresa. Manifesta que aquesta és la seva aposta, que està per davant de tot. 
Diu que durant la campanya electoral, Convergència i Unió va explicar que tenia un 
projecte i ho va demostrar fins el punt que fa pocs dies, quan en aquest mateix Saló de 
Sessions es presentava una idea per a un pla d'equipaments esportius, que s'estendria 
fins a l'any 2010, hi va veure reflectides moltes idees que oferia en el seu programa 
electoral. Manifesta que això li va alegrar molt, ja que demostrava que no era "foc 
d'encenalls" i que era una proposta molt seriosa i molt consolidada, per poder tirar 
endavant. 
Afegeix que això ho va dir algú que era independent, una empresa que venia de fora 
només per veure quina imatge tenia la ciutat i quines necessitats tenia, des d'aquestes 
perspectives. 
Explica que durant la campanya electoral Convergència i Unió va dir que posava tota 
aquesta feina al servei de tothom i, per tant, també d'aquest nou pacte reeditat. 
Opina que avui no és el dia de polemitzar sobre aquest pacte, sobre com s'ha produït, 
quin serà el seu futur o quin ha estat el seu passat més immediat, però creu que és bo 
que tots plegats facin un exercici d'autocrítica sobre les coses que han fet bé i malament, 
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si volen redreçar el rumb d'aquesta ciutat i donar-li el salt qualitatiu que Convergència i 
Unió ha reclamat; el salt gairebé definitiu que necessita. 
Recorda que Convergència i Unió no s'ha cansat de dir durant els darrers mesos que 
aquesta ciutat ha avançat, però també ha manifestat que no havia avançat encara com 
ho havia de fer. 
Manifesta el compromís del Grup municipal de Convergència i Unió respecte a la tasca 
comuna de poder-ho tirar endavant i, per tant, es brinda també a ajudar, a contribuir 
definitivament en el govern de la ciutat. 
Afegeix que, si finalment el Grup municipal de Convergència i Unió ha de ser a l'oposició, 
no serà només l'oposició crítica, ni aquella que en un moment determinat pugui cercar la 
debilitat de l'adversari, ja que creu que aquesta no és la seva funció, sinó que és la de 
sumar. Es brinda, doncs, a sumar esforços. 
Diu que Manresa és una ciutat gran, però no ho és tant, i precisa de l'esforç de tothom 
per anar endavant, necessita sumes individuals de persones, en aquest cas, sumes 
individuals i col.lectives d'aquesta Corporació municipal. 
Comenta que avui el Saló de Sessions és ple, com ho està per la Festa Major i la Festa 
de la Llum, però malauradament durant la legislatura en els Plens ordinaris els membres 
del Ple es troben una mica sols, i ho entén, perquè les sessions no són gaire divertides, 
però li agradaria que les persones que avui són presents al Saló, així com els seus 
coneguts i moltes persones de Manresa que avui no han vingut, participessin amb ells 
d'aquest exercici, perquè la vida de l'Ajuntament és, en definitiva, la vida de tots. Afegeix 
que això constituiria una bona mostra que comencen a despertar alguna il.lusió, i la 
materialització del que anomenen participació, amb la presència de les persones també 
en la vida diària dels membres corporatius en aquesta institució. 
Diu que, malgrat que Convergència i Unió votarà avui la seva candidatura per a l'alcaldia, 
els membres que composen aquest grup municipal s'ofereixen per a tot que el sigui 
necessari. 
 
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que té l'honor de dirigir-se als 
presents en l'acte d'avui, com a portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 
que és una força política que ha estat present i activa en tots els Consistoris manresans, 
des de la recuperació de la democràcia local, l'any 1979. 
Diu que, com a primera o segona força política, el paper del PSC ha estat sempre molt 
important i ha assumit, quan els ciutadans així ho han decidit, la responsabilitat de 
governar, cosa que ha fet en solitari, entre els anys 1983 i 1987, però ho ha fet, sobretot, 
a través de pactes i acords amb altres forces polítiques, com en els anys 1979 i 1983, i 
des del 1995 fins ara, a través de l'acord entre les tres forces polítiques que avui, un cop 
més, estan en condicions de tornar a formar govern. 
Manifesta que durant vuit anys, el govern de progrés que es va iniciar al juny del 1995, 
s'ha mantingut fort gràcies a la lleialtat i el consens entre les diferents forces polítiques 
que l'integraven.  
Diu que hi ha hagut voluntat i capacitat de generar un projecte compartit, i aquest projecte 
de ciutat, afortunadament, ha prevalgut, gairebé sempre, sobre els interessos i les visions 
particulars de cada força política.  
Recorda, però, que aquest govern municipal també ha estat fort perquè ha sabut portar la 
cultura del pacte, el diàleg, la concertació i l'obertura cap als diversos sectors polítics, 
econòmics i socials de Manresa, la qual cosa, li ha donat cada cop més credibilitat i 
capacitat d'acció. Diu que és una forma de treballar que la ciutat ha anat fent seva de 
mica en mica. 
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Manifesta el convenciment del PSC que aquesta combinació de projecte, capacitat i 
diàleg constants és la millor forma de continuar avançant per aconseguir que Manresa 
sigui una ciutat cada cop més cohesionada, dinàmica i amb més qualitat de vida. 
Diu que, com que ho creu així, l'agrupació local del PSC va optar aquesta vegada per 
elaborar el programa electoral d'una forma oberta i participativa, i no només dins el partit, 
sinó també envers diferents sectors de la ciutat amb persones d'ubicació social i 
ideològica ben diversa. 
Manifesta que, per aquesta mateixa creença, el PSC va anunciar fa bastants mesos la 
seva intenció de seguir governant amb un pacte, qualsevol que fos el resultat de les 
urnes i, conseqüentment, la composició del Consistori.  
Diu que el resultat de les eleccions del passat 25 de maig no va satisfer del tot les 
aspiracions del PSC, com a partit, però, per sobre de tot, van quedar clares dues coses: 
per una banda, que el PSC és, amb diferència, el partit que obté més suport de les 
manresanes i els manresans; i, per una altra, que la ciutat vol tornar a tenir un govern 
progressista d'esquerres.  
Explica que, per això, des de l'endemà de les eleccions, el PSC es va posar a treballar 
per a la consecució d'un nou pacte, posant sobre la taula el seu projecte de ciutat i tanta 
racionalitat i generositat com ha sabut aportar. 
Creu que en pocs dies s'ha fet una bona feina per integrar i prioritzar les diferents 
propostes en un únic i potent full de ruta i que gràcies a això, el govern que pot néixer 
avui està en condicions de ser encara més fort, representatiu i eficaç que els anteriors. 
Afegeix que té, a més, l'oportunitat històrica d'aconseguir que un mateix projecte polític, 
realimentat de nou, governi la ciutat durant més de vuit anys, l'oportunitat, per tant, de 
culminar un procés de transformació urbana que fa molt anys que cerca Manresa.  
Manifesta la satisfacció del PSC respecte els continguts polítics acordats entre les tres 
forces polítiques, perquè estan plenament d'acord amb els principis que el PSC sempre 
ha defensat i que es tradueixen en un compromís amb el igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social, però també amb el compromís d'aprofundir amb la socialització de la 
presa de decisions.  
Diu que tot això que es proposa aconseguir des d'ara, tant en l'àmbit dels serveis públics 
com en el dels equipaments o el de la renovació urbana, té la finalitat de donar més 
oportunitats i qualitat de vida a les persones.  
Exposa que el PSC aspira a encapçalar aquest govern i vol fer-ho no només per haver 
estat la força política més votada, sinó perquè té un bon projecte, un bon candidat i un 
bon equip per compartir la responsabilitat de governar la ciutat. 
Diu que Jordi Valls ha demostrat durant vuit anys la seva capacitat de governar Manresa, 
des de les idees, el diàleg i l'acció; com també ha demostrat ser capaç d'exercir d'alcalde, 
pensant en totes i tots, els manresans.  
Afegeix que ara es presenta a la reelecció amb l'actiu de ser el candidat que té el suport i 
la representació de més persones, però també amb l'actiu, no menys important, de 
garantir que governarà amb tothom i per a tothom. 
Diu que les idees i les qualitats de Jordi Valls l'han portat a ser el candidat de les tres 
forces de progrés que composen el Consistori, i, en nom del PSC i està convençut que 
en nom d'una majoria de ciutadans, els agraeix molt sincerament la seva actitud positiva 
en tot aquest procés que culmina amb el seu suport en el dia d'avui. 
Dóna les gràcies de tot cor a tots els manresans i manresanes que amb seu treball o el 
seu vot han fet possible que aquest nou pacte sigui una realitat i els diu que no dubtin 
que tots continuaran treballant amb la mateixa dedicació i il.lusió que ho han fet en el 
passat, per no decebre'ls, sempre pensant en el millor per a Manresa. 
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Un cop finalitzades les intervencions, es passa tot seguit a l'elecció d'alcalde, conforme al 
procediment assenyalat a l'article 196 de la Llei orgànica 5/1985 citada i, prèviament, el 
president pregunta quins dels regidors o regidores que encapçalen les corresponents 
llistes presenten la seva candidatura al càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament. 
 
El president de la Mesa d'edat proclama les candidatures següents: 
 

- Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
- Sr. Jordi Valls i Riera 
- Sr. Josep Vives i Portell 

 
El secretari explica que la votació es farà mitjançant papereta secreta que, una vegada 
introduïda en el sobre corresponent i quan siguin cridats nominalment pel secretari,  per 
ordre alfabètic, els regidors i les regidores la dipositaran en una urna. Així mateix, per 
aplicació analògica de la LOREG, el secretari explica breument els criteris establerts: Es 
consideraran nul·les aquelles paperetes en què es marqui un regidor o regidora que no 
hagi presentat candidatura i aquelles en què es marqui més d'un candidat. Es 
consideraran paperetes en blanc aquelles en què no hi hagi cap candidat o candidata 
assenyalat amb una X . 
 
El secretari crida els regidors i regidores proclamats membres de la Corporació, per ordre 
alfabètic: 
 

JOSEP BECERRA FINESTRAS 

JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA  

JOAN CANONGIA i GERONA 

RAMON FONTDEVILA i SUBIRANA 

GREGORI GARCÍA LLADÓ 

JOSEP LLUÍS GOZALBO FUERTES 

AIDA GUILLAUMET i CORNET 

JOSÉ LUÍS IRUJO i FATUARTE 

XAVIER JAVALOYES i VILALTA 

ALAIN JORDÀ i PEMPELONNE 

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ CONDE 

ÀNGELS MAS i PINTÓ 

MONTSERRAT MESTRES i ANGLA 

IGNASI PERRAMON i CARRIÓ 

MARIA ROSA RIERA i MONSERRAT 

CARINA RIUS i DÍAZ 

XAVIER RUBIO CANO 

MONTSERRAT SELGA i BRUNET 

NÚRIA SENSAT i BORRÀS 
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IMMA TORRA i BITLLOCH 

ANNA TORRES i GARCÍA 

JORDI VALLS i RIERA 

JOSEP VIVES i PORTELL 
 
els/les quals dipositen les seves paperetes a l'urna corresponent. Els membres de la 
Mesa d'edat emeten el seu vot els últims: primer ho fa el de menor edat, i després el de 
major edat (senyor Alexis Serra i Rovira i senyor Josep Maria Sala i Rovira). 
 
Finalitzada la votació, el secretari llegeix cada una de les paperetes en veu alta, i acte 
seguit les lliura als membres de la Mesa, els quals verifiquen el recompte de vots. A 
continuació el secretari llegeix els resultats de la votació, que són els següents: 
 

- vots emesos: 25 
- vots vàlids: 25 
- vots nuls:   0 
- vots en blanc:    0 

 
La distribució dels vots entre els candidats és la següent: 
 

- Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 2 vots 
- Sr. Jordi Valls i Riera 15 vots 
- Sr. Josep Vives i Portell 8 vots 

 
A la vista del resultat de l'escrutini esmentat, i atès que el candidat senyor Jordi Valls i 
Riera ha obtingut 15 vots, que representen la majoria absoluta prevista a l'article 196.b) 
de la Llei Orgànica 5/1985, ÉS PROCLAMAT ALCALDE ELECTE DE MANRESA EL 
SENYOR JORDI VALLS I RIERA.  
 
Tot seguit, el president de la Mesa pregunta al senyor Jordi Valls i Riera si accepta el 
càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament, i el senyor Valls respon afirmativament. 
 
Acte seguit, el president de la Mesa formula al senyor Jordi Valls i Riera la pregunta 
següent: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec d' ALCALDE de l'Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei 
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya?".  
 
L'alcalde electe, senyor Jordi Valls i Riera, amb la mà sobre un exemplar de la 
Constitució Espanyola i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, respon afirmativament, 
manifestant "SÍ PROMETO", amb la qual cosa, el president de la Mesa el declara 
POSSESSIONAT DEL CÀRREC D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 
A continuació, el senyor Jordi Valls i Riera, pren immediata possessió del càrrec 
d'ALCALDE davant el Ple de la Corporació, rep els atributs del seu càrrec, passa a 
exercir la Presidència de la sessió i es retiren els dos regidors components de la Mesa 
d'edat, que passen a ocupar el seu escó. 
 
L'alcalde col·loca als regidors i regidores la Medalla del càrrec corporatiu. 
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L'alcalde es dirigeix a la Corporació municipal, als regidors i regidores i als 
conciutadans i conciutadanes de Manresa dient-los que avui es respira clarament un 
dia de festa per a la democràcia local. 
Diu que a hores d'ara no tan sols en aquest Saló de Plens, sinó també en diferents 
municipis d'aquest país, els ciutadans i ciutadanes s'han aplegat a l'Ajuntament per 
acompanyar la presa de possessió dels nous regidors i regidores, i per escollir la 
persona i l'equip que hauran d'encapçalar la seva institució d'autogovern. 
Manifesta que el moment és solemne i ha de tenir el seu ritual, perquè els ajuntaments 
democràtics són les eines de què disposen els municipis, modestes però reals, per 
socialitzar una part de la riquesa i poder-la revertir en la millora del benestar del 
conjunt de la població. 
Diu que va costar molt aconseguir-ho i que hi ha molts llocs encara que estan lluitant 
per arribar-hi. 
Per això, dedica un especial agraïment als 31.538 manresans i manresanes que van 
participar en les eleccions municipals del 25 de maig, perquè el seu compromís amb la 
democràcia és la raó de ser i la font de legitimitat d'aquest Ajuntament. Afegeix que 
sense aquesta participació, l'acte de constitució que se celebra avui no tindria cap 
mena de sentit. 
Fa palès també el seu agraïment a totes les persones que han treballant durant 
aquests anys des de l'Ajuntament per a la ciutat, tant des del govern com des de 
l'oposició. Afirma que aquest compromís, exercit amb responsabilitat comporta 
satisfaccions, però també grans sacrificis. 
Per aquest motiu dóna les gràcies als deu regidors i regidores que ja no ho són en 
aquest nou mandat: el Cesc, el Pepe, el Quim, la Montse, el Francesc, el Toni, la 
Mercè, el Josep Maria, la Rosa i el Josep Ramon. 
Finalment, agraeix als companys i companyes socialistes, així com a tota la gent 
d'Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, Esquerra Alternativa, 
la confiança i el suport que li han atorgat, per poder renovar el seu mandat a l'alcaldia 
de Manresa, cosa que el fa molt feliç, l'il.lusiona i que assumeix amb responsabilitat, 
però que també vol assumir amb humilitat, força i entusiasme. 
Manifesta que, per primera vegada des de la recuperació de la democràcia, un mateix 
projecte polític, sense majoria absoluta, a través del pacte, del diàleg i de la 
coincidència, té i ha tingut la capacitat de renovar la confiança dels electors, per 
tercera vegada consecutiva. 
Diu que aquest projecte trenca la barrera dels vuit anys i, més enllà del fet anecdòtic 
de l'estadística, suposa una oportunitat històrica per a Manresa i, alhora, una 
responsabilitat enorme per a les persones que han d'exercir, totes juntes, el lideratge. 
Continua dient que el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de 
Catalunya i Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Alternativa han pactat un 
programa de govern compromès, per sobre de tot, amb la igualtat d'oportunitats, per 
accedir a les coses que són necessàries per a la dignitat i el desenvolupament de la 
persona, per accedir a l'educació, a la sanitat, al treball, a l'habitatge, a la seguretat, a 
un medi ambient respirable, a tenir una identitat pròpia, personal, forta, i també a tenir 
una identitat col.lectiva forta.  
Diu, per tant, que defensen la igualtat per la llibertat, perquè tothom tingui eines per 
construir la seva vida per sí mateix i amb els altres, en un entorn adient. Afegeix que 
defensen la igualtat perquè creuen en les persones, perquè confien en la força de la 
raó, en les possibilitats que tenen de construir un futur millor, quan són capaços, tots 
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plegats, d'unir el sentit de la responsabilitat individual amb el compromís amb la 
comunitat. 
Diu que tot això que explica ve de lluny, ve de les tradicions del liberalisme, del 
federalisme, del republicanisme i de les diverses formes de socialisme; no tot comença 
l'any 1979 ni tampoc l'any 1931, sinó abans, en el moment en què arriba la 
industrialització, amb tots els seus trasbalsos, i es comença a estendre l'educació 
entre les classes  populars i treballadores. 
Constata com a un fet universal que, quan les noves generacions aprenen a llegir i 
escriure creix entre les persones el desig d'ampliar els horitzons mentals i vitals, és a 
dir, el desig d'emancipar-se. 
Diu que Manresa sempre ha estat una ciutat plural, però quan ha tingut l'oportunitat 
d'expressar-se democràticament ha tendit a donar suport a les forces polítiques 
progressistes. Esmenta, com a exemple més clar d'aquesta afirmació, l'etapa de la 
segona República, amb els tres alcaldes Selves, Prunés i Marcet, que van deixar el 
llistó molt alt. 
Diu que en les eleccions municipals del 25 de maig, que han estat les primeres del 
segle XXI, en un escenari social i polític ben diferent, Manresa ha tornat a confiar en 
les opcions d'esquerres i progressistes; les tres forces polítiques que van començar el 
mateix camí l'any 1995 han rebut un nou mandat de govern, que s'ha concretat en un 
acord de voluntats per continuar la transformació de Manresa.  
Comenta, en honor a la veritat, que arribar a aquest pacte no ha estat especialment 
difícil, les coincidències programàtiques eren evidents i molt més nombroses que les 
diferències, i on s'hauria pogut produir una encallada hi ha hagut prou generositat i 
sentit comú com per trobar el camí més adequat. Afegeix que, més enllà d'això, tots 
comparteixen una certa visió de Manresa, de com és la ciutat i de cap on volen que 
avanci. Diu que no es parla en absolut d'un pacte prorrogat, sinó d'un de nou, carregat 
d'il.lusió, d'idees, de projectes, d'homes i de més dones, i d'un pacte que té molt en 
compte els canvis que ha viscut Manresa des de l'any 1995, tant en l'àmbit local com 
global. 
Afirma que durant els darrers vuit anys s'ha pogut apreciar la transformació urbanística 
de la ciutat i el creixement de nous barris, i s'ha evidenciat la rehabilitació del nucli 
antic i la dotació d'equipaments públics a Manresa, molt necessaris en la cultura i 
l'atenció social.  
Manifesta que tot això s'ha aconseguit amb la implicació de molta gent: a través de les 
Administracions públiques, de les entitats, de les empreses, del govern i també, amb 
projectes estratègics, de l'oposició. 
Per això, agraeix el to constructiu que ha mantingut l'oposició, així com la seva 
voluntat de consens i de col.laboració en les qüestions més estratègiques per a 
Manresa. 
Diu que Manresa no s'atura i no s'aturarà, la ciutat es va transformant en virtut de 
múltiples factors locals i globals, que sovint se'ls escapen.  
Continua afirmant que des de finals del 1990 Manresa ha recuperat el dinamisme 
demogràfic, per l'arribada de molta gent i perquè la generació dels "babyboomers" s'ha 
posat a tenir fills. 
Manifesta, així mateix, que s'han produït canvis profunds en l'estructura social: cada 
cop més persones superen la barrera dels 75 i 80 anys; els joves es mouen entre les 
dificultats per emancipar-se i el compromís per un món més just i solidari; la 
immigració ha passat de ser anecdòtica a convertir-se en tot un fenomen social. Diu, 
en definitiva, que la diversitat creix a tots nivells. 
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Afegeix que Manresa ha expandit els seus horitzons, ara és més ciutat i, per tant, és 
més complexa, però això no ha d'espantar en absolut, ben al contrari, ara tenim més 
oportunitats que fa deu o vint anys, però, per poder-les aprofitar, caldrà treballar molt 
bé i aportar i donar les respostes més adequades. 
Creu, i així s'ha acordat, que la política municipal s'haurà de centrar, més que mai, en 
les persones, vol fer els possibles perquè la ciutat esdevingui un marc de convivència i 
de benestar col·lectiu, per això, els equipaments i els serveis públics, tant en l'àmbit 
educatiu com en el cultural, el cívic, l'esportiu, el sanitari, el social, i el de la seguretat, 
l'habitatge, el treball i el transport hauran de ser més propers i aportar més qualitat de 
vida als manresans i les manresanes. 
Afirma que és des d'aquest context que cal entendre l'aposta del govern per les 
polítiques transversals, enfocades cap a grups de població que pateixen un determinat 
risc d'exclusió social, però que també tenen moltes coses per aportar a la ciutat. 
Manifesta el seu convenciment que una ciutat només es cohesiona socialment si es 
compromet amb la llibertat, la dignitat i el benestar de tots els seus ciutadans i 
ciutadanes.  
Considera que les persones tenen altres necessitats més enllà dels béns i els serveis, 
intangibles, però tan o més importants. En aquest sentit, afirma que les persones 
precisem d'un àmbit on puguem compartir la identitat, que tots puguem fer-nos nostra, 
per això el nou govern promourà la catalanitat, que entén com un sentiment positiu, de 
pertinença a una comunitat nacional, democràtica, dinàmica, oberta i integradora. 
Afegeix que les persones també necessitem satisfer el nostre anhel de justícia i 
fraternitat envers la humanitat, per això, el nou govern seguirà liderant la contribució de 
Manresa en la construcció d'un món fonamentat en la pau, la justícia i la solidaritat. 
Diu, així mateix, que les persones necessitem saber que es compta amb nosaltres per 
prendre les decisions, que som part activa del projecte, per això, el nou govern 
treballarà decididament per avançar cap a una democràcia local més forta i 
participativa. 
Continua dient que a un altre nivell, treballar per a les persones també significa 
treballar per un entorn net, saludable i acollidor, per això, el nou govern incrementarà 
la inversió en els manteniments, en la renovació urbana, dins i fora del nucli antic, en 
carrers i places, i també en infraestructures. 
Diu que el govern seguirà defensant el model de ciutat compacta i complexa, on hi 
hagi una barreja d'usos i funcions, com la residència, l'activitat productiva, el comerç, 
els serveis, el lleure i la participació social. 
Comenta, per tant, que el desenvolupament urbanístic no serà una finalitat en sí 
mateix, sinó una forma de relligar els barris de la ciutat i dotar-los d'habitatges 
protegits, equipaments i zones verdes. 
Afirma que Manresa ha de poder tenir la xarxa de parcs que necessita i que mereix, i 
en aquest punt també és clau la voluntat d'executar un pla municipal d'habitatge, que 
doni prioritat a l'habitatge públic de lloguer i al de venda per a rendes mitjanes i baixes. 
Diu que, en l'àmbit econòmic, el nou govern promourà l'adaptació de l'economia de 
Manresa i el Bages als nous sectors productius i de serveis de la societat de la 
informació i posarà en joc més i millor sòl industrial. 
Destaca també la importància de les infraestructures, en aquest punt, i anuncia que el 
nou govern treballarà perquè es millori el transport tant en l'àmbit comarcal com 
nacional. 
Respecte al tren, diu que serà fonamental aconseguir una bona connexió amb 
Barcelona, amb el tren de gran velocitat i amb l'aeroport del Prat. 
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En l'àmbit nacional, creu que en la propera legislatura el Parlament de Catalunya 
acordarà una nova organització territorial per al país i, per tant, planteja la necessitat 
d'estar molt atents perquè es reconegui l'àmbit de la Catalunya central i Manresa hi 
quedi ben situada. 
Diu que, per això i per altres coses, vénen anys decisius per a Manresa i el Bages, i 
que, a més "d'arremangar-nos" i treballar de valent, haurem de dedicar tots plegat una 
bona estona a pensar i deixar escrit què volem ser els manresans quan siguem grans.  
En el mateix sentit, però expressat amb paraules més serioses, diu que l'Ajuntament 
promourà, a través de l'elaboració del Pla Estratègic Manresa 2020, un gran acord 
sobre el model de ciutat a mitjà i llarg termini, conjuntament amb el Consell Comarcal. 
Acaba així l'esbós del projecte que, com a alcalde i com a equip de govern, proposa 
per a la ciutat, per als propers quatre anys, amb un pes fonamental de les dones dins 
d'aquest govern, avançant, clarament en la paritat home-dona en la presa de 
decisions. 
Diu que l'ambició hi és tota, les ganes també, perquè certament estan en condicions 
de culminar una gran transformació, creu que estan per veure el millor de tot i que ho 
aconseguiran si hi posen tota la il.lusió i aprenen a treballar com un sol equip, des de 
la responsabilitat i la confiança mútua. 
Aclareix que aquest missatge val tant per a l'equip de govern com per a l'Administració 
municipal, els agents econòmics i socials de la ciutat i tota la Corporació; ja que tots 
treballen per a la mateixa empresa, i la seva empresa o, dit d'una manera més poètica, 
la seva aventura, es diu Manresa. 
Es pregunta si tots i totes sabran estar a l'alçada de les responsabilitats que 
assumeixen avui, i desitja i espera que sigui així. 
 
L'alcalde aixeca la sessió quan són les 13 h i 20 min, de tot el qual, com a secretari 
accidental certifico, i s'estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat 
núm.  ……………. i correlativament fins al ………………… 
 
 
El secretari general accidental, Vist i plau, 

L’alcalde 
 


