
ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ D'ALCALDE, DEL DIA 3 DE 
JULIOL DE 1999 
 
 
A la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, i essent les 12 del migdia del dia 
3 de juliol de 1999, es reuneixen els senyors i senyores que han estats 
proclamats regidors/res electes, com a conseqüència de les últimes eleccions 
locals convocades pel RD 606/1999, de 19 d'abril, i que es van efectuar el passat 
13 de juny de 1999. 
 
El secretari general de la Corporació, Miquel Corbella i Pijuan,  és qui  dóna fe de 
l'acte i l'inicia manifestant que l'objecte d'aquesta sessió pública extraordinària 
consisteix, tal com s'especifica a la convocatòria, en la constitució de la 
Corporació municipal i subsegüent elecció d'alcalde i, a tal efecte, 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, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
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 Ma. Subirana i Casas, passi a ocupar la Presidència de la Mesa 
d'edat, acompanyat de la regidora electa de menor edat, senyora Aida 
Guillaumet i Cornet i, per tant, la Mesa d'edat queda constituïda de la forma 
següent: 
 
 
 MESA D'EDAT 
 
 
President: Sr. Josep Ma. Subirana Casas, de 58 anys d'edat, regidor electe de 

major edat. 
 
Vocal:  Sra. Aida Guillaumet i Cornet, de 25 anys d'edat, regidora electa de 

menor edat. 
 
Secretari: Sr. Miquel Corbella i Pijuan, secretari general de la Corporació. 
 
 
Constituïda la Mesa d'edat, el seu president, senyor Sr. Josep Ma. Subirana i 
Casas, 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, de data 28 de juny 
de 1999, acreditativa dels regidors i regidores proclamats electes per l'Ajuntament 
de Manresa, la qual cosa efectua el secretari. 
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Tot seguit, els membres de la Mesa, prèvia comprovació de les credencials dels 
regidors/es electes, presentades en base a la certificació lliurada per la Junta 
Electoral de Zona de Manresa,  constaten que es troben presents a l'acte, a 
excepció del regidor electe senyor Josep Vives i Portell,  amb personalitat 
que declara acreditada la Mesa d'edat en forma suficient, els regidors i les 
regidores  electes següents: 
 
VALLS RIERA, JORDI 
PONS VALLÈS, MONTSERRAT 
GARCÍA COMAS, JOAQUIM 
TEIXEIRO MACIPE, EDUARD 
IRUJO FATUARTE, JOSÉ LUIS 
CANONGIA GERONA, JOAN 
GUILLAUMET CORNET, AIDA 
CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, JOSEP 
EMPEZ GARCÍA, JOSEP 
TORRES GARCÍA, ANNA 
CABALLO MOLINA, FRANCESC 
 
 
DE PUIG VILADRICH, FRANCESC 
LLOBET MERCADÉ, ANTONI 
ROSICH VILARÓ, MARIA MERCÈ 
SUBIRANA CASAS, JOSEP Ma. 
RIERA MONSERRAT, ROSA Ma. 
SALA ROVIRA, JOSEP Ma. 
CARNÉ BARNAUS, ROSA Ma. 
 
FONTDEVILA SUBIRANA, RAMON 
PERRAMON CARRIÓ, IGNASI 
SELGA BRUNET, MONTSERRAT 
 
JAVALOYES VILALTA, XAVIER 
RIUS DÍAZ, CARINA 
 
MORA VILLAMATE, JOSEP RAMON 
 
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, a 
excepció del senyor Josep Vives i Portell. 
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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 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: 
 
CABALLO MOLINA, FRANCESC :  Prometo 
CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, JOSEP: Sí, ho prometo  
CANONGIA GERONA, JOAN: Sí, prometo 
CARNÉ BARNAUS, ROSA Ma.: Juro 
DE PUIG VILADRICH, FRANCESC: Sí, juro 
EMPEZ GARCÍA, JOSEP: Prometo 
FONTDEVILA SUBIRANA, RAMON: Per imperatiu legal, sí prometo i prometo 
treballar per una ciutat sostenible, més justa i solidària i per la plena sobirania 
de la nació catalana. 
GARCÍA COMAS, JOAQUIM: Sí, prometo 
GUILLAUMET CORNET, AIDA: Sí, prometo 
IRUJO FATUARTE, JOSÉ LUIS: Sí, prometo 
JAVALOYES VILALTA, XAVIER: Sí, juro 
LLOBET MERCADÉ, ANTONI: Sí, prometo 
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MORA VILLAMATE, JOSEP RAMON: Sí, prometo 
PERRAMON CARRIÓ, IGNASI: Per imperatiu legal, sí prometo i també 
prometo treballar per una ciutat més justa, igualitària, ecològicament 
equilibrada, al servei de les persones i per la plena sobirania de la nació 
catalana. 
PONS VALLÈS, MONTSERRAT: Sí, prometo 
RIERA MONSERRAT, ROSA Ma.: Sí, juro 
RIUS DÍAZ, CARINA: Sí, prometo 
ROSICH VILARÓ, MARIA MERCÈ: Sí, prometo 
SALA ROVIRA, JOSEP Ma.: Sí, juro 
SELGA BRUNET, MONTSERRAT: Per imperatiu legal, sí prometo i també 
prometo treballar per una ciutat més justa, solidària, equilibrada ecològicament i 
al servei de les persones i per la plena sobirania de la nació catalana.  
TEIXEIRO MACIPE, EDUARD: Sí, juro 
TORRES GARCÍA, ANNA: Sí, prometo 
VALLS RIERA, JORDI: Sí, prometo 
 
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 
24, 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 els senyors Josep Ramon Mora i Villamate, Xavier 
Javaloyes i Vilalta, Ramon Fontdevila i Subirana,  Francesc De Puig i Viladrich i  
Joan Canongia i Gerona, per delegació del senyor Jordi Valls i Riera. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que fa un moment els regidors i 
regidores de l'Ajuntament de Manresa han promès complir fidelment les 
obligacions del seu càrrec i, més enllà de l'encert de la fórmula protocol·lària i 
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de l'obligació legal d'utilitzar-la, voldria, com a representant d'Iniciativa per 
Catalunya-Verds (IC-V), explicitar davant dels presents que el compromís 
polític del seu partit i el seu compromís personal com a regidor és, 
fonamentalment, el de treballar per les persones.  
De fet, aquesta ha estat la prioritat del seu grup municipal al llarg dels darrers 
quatre anys de participació en el govern de la ciutat i aquest és el seu 
compromís per al propers quatre anys.  
Treballar per les persones significa contribuir per aconseguir que els joves, les 
persones grans, els infants, les dones, els homes, els aturats, els immigrants i, 
en definitiva, tothom, tingui més eines per lluitar contra la desigualtat i més 
oportunitats de promoció positiva. 
Per construir aquesta ciutat, feta a la mida de les persones, cal el concurs, la 
col.laboració, la suma de les capacitats de totes les forces de progrés i de tots 
els homes i totes les dones que creuen en la necessitat de millorar el món i de 
transformar la vida quotidiana de la ciutat. 
Per això, IC-V ha apostat amb convicció i sense reserves per la renovació del 
pacte polític que ha governat la ciutat  durant els darrers quatre anys.  
La tasca realitzada en el període 1995-1999 ha permès operar a la ciutat 
importants assignatures que tenia pendents i fer que tornés a creure en ella 
mateixa i en el seu futur. 
El resultat de les darreres eleccions del 13 de juny ha renovat, de forma molt 
clara, la confiança de la ciutat en les forces polítiques progressistes, i IC-V 
considera que una majoria de ciutadans i ciutadanes de Manresa li ha formulat, 
molt clarament, l'encàrrec d'aprofundir en aquest treball de transformació.  
En coherència amb aquest encàrrec, IC-V ha treballat conjuntament amb el 
Partit dels Socialistes de Catalunya i amb Esquerra Republicana de Catalunya 
per forjar un nou pacte de govern, fonamentat en valors de progrés i 
d'esquerres, però prou ampli, engrescador i obert com perquè tota la ciutat s'hi 
pugui sentir implicada. És en el context d'aquest pacte que IC-V donarà el seu 
suport al candidat del Partit Socialista de Catalunya a l'alcaldia de Manresa. 
Amb això, s'obrirà una nova etapa respecte a la qual IC-V considera que la 
paraula clau serà "exigència", exigència dels regidors i regidores de 
l'Ajuntament de Manresa amb ells mateixos i també exigència de tots els 
ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat per treballar amb il.lusió i amb eficiència 
per una ciutat més justa, més humana i més solidària.  
En l'entorn dins del qual ens trobem, de permanent canvi, les polítiques locals 
han de cobrar una nova gran importància. Cal llavors repensar en profunditat, 
el paper dels poders locals, reflexionant sobre la seva missió i les seves formes 
d'actuació. Cal avançar cap a una nova concepció del govern local que passa, 
com a mínim, per l'assumpció d'una visió estratègica, que permeti el 
desenvolupament i la definició d'un projecte de ciutat. Cal, sens dubte, allò que 
alguns han anomenat "repolititzar els ajuntaments", la política els és 
imprescindible, perquè un ajuntament reduït a la dimensió de gestoria, per molt 
ben gestionat que estigui, mai no permetrà resoldre els problemes de la 
governabilitat de la ciutat. Cal més política, però també cal que sigui de més 
qualitat, que reconciliï els ciutadans amb el debat polític a dins i a fora de 
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l'Ajuntament perquè els polítics es guanyin la legitimitat cada dia i no tan sols 
cada quatre anys.  
En aquest marc, els regidors i regidores hauran de recuperar plenament la 
dimensió política de la seva tasca, esdevenint regidors i regidores de carrer, 
que escolten els ciutadans i ciutadanes, que expliquen els projectes i fan 
pedagogia amb els ciutadans, que impliquen els veïns i veïnes en les tasques 
de govern i en la construcció de solucions viables per a la ciutat. Però, de la 
mateixa manera que les estratègies polítiques són fonamentals, també ho és la 
qualitat de la gestió diària. Els ciutadans i ciutadanes volen resultats, exigeixen 
que tot funcioni al seu carrer i que no es compliquin les coses a l'hora de fer 
tràmits. Posats a demanar, els ciutadans també volen que els seus fills tinguin 
feina i que trobin un pis assequible, sense que tot plegat els costi massa diners. 
Per aconseguir tot això, a més de política, també cal més i millor gestió.  
Cal, per tant, una organització municipal eficaç per garantir que el funcionament 
quotidià de les petites i grans coses de la ciutat estigui a l'alçada de la política i 
de les grans estratègies.  
Aquests són, per tant, els grans reptes d'aquesta etapa d'exigència a la qual 
s'ha referit anteriorment, més i millor política i més i millor gestió.  
En aquest marc, IC-V intentarà ser fidel a allò que ha constituït el nucli bàsic de 
la seva proposta política, una ciutat amb més igualtat d'oportunitat per a 
tothom, activa i amb més ocupació, que doni un nou impuls a l'educació i a la 
cultura, amb un urbanisme renovat, que tingui més en compte les persones, 
que actuï com a motor del territori i, en definitiva, una ciutat amb una 
administració local àgil, participativa i propera als ciutadans. 
  
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup té la intenció de 
presentar la seva candidatura per diversos motius: en primer lloc, per la 
legitimitat i respecte als votants dels seu partit, els quals, malgrat les últimes i 
constants accions que hi ha hagut durant els darrers mesos per deslegitimar la 
seva candidatura, han considerat oportú donar el seu vot a un partit que està 
demostrant, dia rere dia, amb fets i no amb paraules, l'acció d'un govern 
encertat i correcte, dirigit a tots els ciutadans sense exclusions.  
El seu grup té un programa de ciutat, que pretén que es desenvolupi i es 
tradueixi en fets durant els propers quatre anys i que ja ha tingut ocasió de 
poder comentar i explicar durant la darrera legislatura, malgrat que no ho hagi 
fet de la manera més desitjada.  
Per això, no és la seva intenció repetir el que ha explicat fins a la sacietat en els 
darrers quinze dies.  
Malgrat tot, voldria incidir en alguns aspectes fonamentals per al 
desenvolupament del context social de Manresa.  
Un d'ells fa referència a la rehabilitació de l'eix barri antic, Vic-Remei i 
Escodines, que és un factor decisiu per aconseguir que Manresa cregui en ella 
mateixa com a ciutat. On s'ha vist que els barris antics, a partir dels  quals es 
van formar les ciutats es deixin degradar en lloc de rehabilitar-los ? 
Aquest és un element crucial, elements socials dinamitzadors, factors 
econòmics i humans. No n'hi ha prou amb un FORUM que dóna cent milions 
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l'any, ni amb l'exempció del 90 per 100 dels impostos per a la rehabilitació i no 
ens podem conformar amb el somni de ser subseu cultural l'any 2004, perquè 
cal realitats.  
Està convençut que la ciutat podrà assolir aquesta subseu i el seu grup 
manifesta la seva voluntat de treballar per aconseguir-ho. Però, amb 
independència d'aquest element important, està disposat a, com a mínim o 
paral.lelament a la candidatura, es realitzin inversions en aquest eix per import 
de 3.400.000.000 de pessetes, que són imprescindibles per aturar, endreçar, 
reformar i fer realitat la transformació patent d'aquest eix, que, a més també 
transformaria per idiosincràsia i mimetisme la resta de la ciutat.   
En segon lloc, cal entomar clarament les polítiques de treball com a un element 
decisiu per aportar el nostre gra de sorra a la lluita contra l'atur en els quatre 
fronts més importants: els joves, les dones, els majors de quaranta anys i els 
minusvàlids. Cal que aquests ciutadans gaudeixin de les mateixes oportunitats 
dins del mercat laboral, i això s'aconseguirà donant les eines adequades als 
interessats perquè es puguin integrar a l'hora de dur a terme plans d'accions de 
treball conjunt amb els agents socials que garanteixin el fil conductor d'una 
bona tasca política envers els ciutadans.  
Aquest dos punts són elements claus per intentar aconseguir una transformació 
real de la ciutat, i cal que tots els elements polítics representats a 
l'Administració municipal estiguin interrelacionant-se, aprofitant i rendibilitzant 
les forces i els recursos per aconseguir una millor qualitat de vida.  
El diàleg i la participació seran, per al Partit Popular, referents constants durant 
els propers quatre anys. El seu partit vol construir una Manresa diferent, 
respectuosa amb els seus orígens, que apropa, que consensua, que suma, que 
no exclou i en la qual tots els ciutadans se sentin identificats i il.lusionats, i en la 
que puguin participar.  
Aquesta serà la línia de conducta i de treball del Partit Popular. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que avui Esquerra Republicana 
de Catalunya reprèn públicament el compromís de participar d'un govern de 
progrés a Manresa, per avançar en la transformació de la nostra ciutat, per fer-
la més justa, més igualitària i perquè tots i totes hi puguin viure millor.  
Avui, com fa quatre anys, tenen el repte d'avançar en aquesta transformació, 
que no ho és només respecte als espais urbans o a algunes infraestructures, 
sinó també respecte a uns valors determinats com són ara la solidaritat, la 
tolerància, la igualtat i la participació ciutadana, com a exercici de codecisió i de 
coparticipació; en definitiva, els valors que hi ha d'haver al darrera de les 
decisions d'un govern que es vol d'esquerra i plural.  
Malgrat que els darrers quatre anys hagin significat un avenç i, fins i tot, el 
sanejament de la hisenda, la demanda sempre supera de llarg els recursos. És 
evident, doncs que caldrà continuar prioritzant i en els límits d'aquesta 
priorització caldrà trobar un criteri que posi en primer lloc el municipi i  
l'Ajuntament al servei de les persones i que pretén també, de vegades, 
modificar hàbits i, especialment, des del seu punt de vista, corregir desigualtats. 
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En definitiva, una aplicació política davant de l'Ajuntament, que pretén ser, 
sobretot, justa.  
Esquerra Republicana de Catalunya es torna a comprometre amb un nou pacte 
amb objectius claus per als propers quatre anys, que passen per potenciar les 
infraestructures, relligar més el conjunt dels barris de la ciutat, augmentar els 
nivells de formació i ocupació, impulsar la millora de tota una sèrie d'espais 
urbans per aconseguir la millora de la mobilitat i com a llocs de relació i de 
trobada.  
Aquest compromís ja s'ha fet públic, ja s'ha signat i voldria que en els propers 
mesos adoptés forma de document a través d'un Pla Director d'Objectius, que 
reculli el seu compromís per a un major benestar ciutadà, perquè volen uns 
serveis de qualitat, millorar l'escola pública, vetllar per al desenvolupament de 
la xarxa primària de sanitat, treballar per als més desfavorits amb programes 
específics per infància, joventut, vellesa i immigració.  
Volen fomentar l'accés a la cultura, democràticament i, des del punt de vista 
urbà, voldrien fer aquesta ciutat més habitable, accelerar la rehabilitació dels 
barris antics mitjançant programes de dinamització comunitària, que reforcin la 
cohesió social i territorial.  
Volen també més compromís per a aquesta ciutat que desitgen activa i 
emprenedora, perquè Manresa, que ja és un centre comercial i de serveis, 
reforci també el seu perfil turístic, no només per a aquesta ciutat, sinó també 
per a tota la comarca, com també ha de reforçar el seu perfil industrial, 
col.laborant amb les empreses actuals i oferint incentiu a noves implantacions. 
Cal avançar en polítiques que generin ocupació i que desenvolupin el teixit 
productiu de Manresa, que promoguin la integració laboral dels col.lectius 
socialment més febles. 
Esquerra Republicana de Catalunya també té un compromís respecte al medi 
ambient, perquè cal repensar Manresa en termes de ciutat sostenible, 
compatibilitzant el seu creixement econòmic amb la protecció del medi ambient 
i els recursos naturals. L'aplicació de l'Agenda 21 durant els propers mesos no 
només incorporarà noves propostes ecologistes, sinó també nous hàbits de 
vida i de consum, per evitar l'actual malbaratament de recursos.  
Per últim, cal també que Manresa actuï comarcalment per contribuir al 
reequilibri territorial, reforçant el seu paper a la Catalunya central, d'això en 
depèn, no només el futur de la ciutat, sinó també el de la comarca.  
Potser ja és sabut però vol repetir-ho: Esquerra Republicana de Catalunya és 
un projecte que arrela en el municipalisme, però que té la voluntat d'anar més 
enllà, que persegueix la sobirania nacional del nostre país, vol tanta 
independència o tan poca com tenen totes les altres nacions d'Europa. Però 
aquest projecte comença a cadascun dels ajuntaments i no es cansaran de dir 
a totes les Administracions que puguin que el país es construeix des de cada 
ajuntament i per això reclamen uns ajuntaments amb més fortalesa tant 
econòmica com pel que fa a les seves competències.  
El projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya, que és independentista, 
arrela als municipis i, per descomptat, no n'ha desconfiat mai, al contrari, 
només pot concebre uns ajuntaments amb àmplies competències en 
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l'ensenyament, en la sanitat, en els serveis socials i en l'habitatge, i per això, 
reclamaran sempre un finançament adequat, que permeti als ajuntaments 
actuar "amb cara i ulls" per incorporar aquests nous serveis.  
No han de renunciar i hem d'estar contents pel fet que cada un dels 
ajuntaments de Catalunya és l'Administració més propera als ciutadans, la que 
millor coneix els seus problemes i les seves inquietuds i, en conseqüència, la 
que pot administrar millor o amb més eficàcia els seus recursos.  
Pel que fa a Manresa, tenen quatre anys més per avançar en la transformació 
de la ciutat i, per fer-ho, en primer lloc, s'han imposat incidir en el funcionament 
de l'Administració municipal, hi dedicaran més esforç, però especialment convé 
que s'imposin també la participació de tots els manresans i manresanes, sense 
exclusions. 
Cal avançar en nous acords de ciutat que voldrien que impliquessin totes les 
forces polítiques i tots els agents socials: l'aplicació de l'Agenda 21, l'aposta 
universitària, la rehabilitació del barri antic, la seu cultural de Manresa 2004, el 
desenvolupament de l'ocupació, els plans per a la immigració, que ha 
esmentat. Per a tots aquests projectes, són necessàries les voluntats 
compartides. Els regidors i regidores d'Esquerra Republicana de Catalunya hi 
estan disposats i, per això, avui votarà, amb aquesta voluntat de pacte, la 
proposta del candidat Jordi Valls, però, en qualsevol cas, en aquest conjunt de 
sensibilitats diverses volen treballar quatre anys més al servei de la comunitat, 
de tots els manresans i manresanes. En aquesta tasca, Esquerra Republicana 
de Catalunya acaba convidant tots els presents a afegir-s'hi, Manresa necessita 
el compromís de tots perquè sigui una ciutat socialment més justa, culturalment 
més rica i, com deia aquell poeta, més rica, més neta, més desvetllada, més 
feliç, compromesa, al capdavall també, amb el futur d'un país que volen 
políticament lliure.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, en primer lloc, cal disculpar 
l'absència en aquest Ple del regidor senyor Vives, que és fora del país per 
compromisos professionals. Si el Ple ho considera adient, el senyor Vives, 
prendria possessió del càrrec en la propera sessió ordinària del Ple. 
En nom de tots els regidors i regidores de Convergència i Unió, li agradaria 
prendre públicament i solemnement el seu ferm i entusiasta compromís de 
treballar a favor de tots i cadascun dels manresans i manresanes. Ho faran 
perquè és la seva convicció, però, sobretot, perquè així ho han demanat 
expressament, donant-los la seva confiança el passat dia 13 de juny, més de 
7.000 ciutadans de Manresa. 
Els aspectes fonamentals en els quals el seu grup voldrà influir més en l'actual 
govern de l'Ajuntament o en la seva actuació tindran, com a objectiu, fer realitat 
els punts essencials de la seva proposta electoral, que ja sap que no va ser la 
més votada, però que va tenir molt més suport que altres que participaran en el 
govern local. 
Així, la primera línia de treball de Convergència i Unió serà la de fer molt més 
proper l'Ajuntament als ciutadans de Manresa, fer molt més fàcils els tràmits 
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burocràtics, no deixar cap consulta sense resposta immediata i inventar, sense 
por, sistemes reals de participació en la dinàmica municipal. 
L'Ajuntament no pot ser vist com un enemic, sinó com el col.laborador principal 
de cada ciutadà i de cada col.lectiu. És la seva obligació i, alhora, pot ser la 
manera de trencar el progressiu distanciament entre el nombre creixent de 
ciutadans amb els partits polítics. 
Una segona línia prioritària serà, per a Convergència i Unió, prioritzar la 
dimensió humana de la ciutat. Alguns aspectes en aquest sentit seran els de 
potenciar la mobilitat del vianant, mostrar un agraïment sincer a la gent gran, 
millorant els serveis i fent-los sentir molt més protagonistes de la societat actual 
i facilitar una veritable "moguda" juvenil, aprofitant a la ciutat, la seva marca 
universitària. 
Un tercer aspecte clau ha de ser el d'aturar el procés de degradació del barri 
antic de la ciutat i substituir-lo per un procés molt més atrevit de recuperació. 
Amb aquest objectiu, la seva proposta buscarà una recuperació integral, 
urbanisme de qualitat, amb la dignificació dels habitatges per a la gent que hi 
viu i potenciar la vinguda de persones joves. Activitat dinamitzadora amb 
serveis públics i ajuda al comerç de la zona i serveis a la gent amb una 
priorització immediata  del CAP. 
Una quarta línia important ha de ser la de dotar Manresa de tota la 
infraestructura que faci possible aquesta dimensió humana de la ciutat. Així, la 
recuperació del Teatre Kursaal i la culminació del Casino han de ser apostes 
inajornables. A més, la política urbanista no pot restar a mercè de la bonança 
de l'economia general, sinó que, pensant en èpoques possiblement més 
dificultoses, el que es faci ara a la ciutat ha de garantir uns bons aprofitaments 
públics.  
Per a Convergència i Unió, hi ha una línia d'actuació que també prioritzarà: 
serà el compromís de Manresa en el camí cap a un país nacionalment 
normalitzat. En aquest sentit, voldrà en tot moment que l'Ajuntament de la ciutat 
de les Bases sigui capdavantera en la defensa dels interessos i necessitats de 
tots els catalans i, per tant, dels manresans. Un finançament just que permeti 
no haver de ser de segona en cap servei públic i el reconeixement de 
Catalunya com a nació perquè es mostri lliurement al món seran dos 
arguments permanents de la seva actuació pública.  
Volen treballar per aconseguir tot això i ho volen fer al costat de tots els 
ciutadans de Manresa amb els qui puguin coincidir en el camí. Ho volen fer, 
sempre que sigui possible, amb el consens, amb la resta dels grups polítics 
d'aquest Ple, com ho faran també, quan calgui, des de la denúncia d'aquelles 
actuacions que considerin honestament que no contribueixen a la millora de les 
condicions de vida de les manresanes i dels manresans.  
Abans d'acabar, voldria anunciar també el posicionament del vot del seu grup 
avui: pel fet de ser una de les principals forces polítiques pel que fa al suport 
obtingut pels ciutadans manresans, el seu vot serà per al candidat de 
Convergència i Unió a l'alcaldia. A partir d'aquí i, d'acord amb el resultat final, 
treballaran en la línia exposada.  
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Així, doncs, amb aquest compromís amb la ciutat i amb la confiança que 
podran ser útils des del rol que els correspongui, ofereixen la seva col.laboració 
a tothom.  
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que té l'honor d'actuar en l'acte 
d'avui com a portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, una força 
política que ha estat present i activa en tots els Consistoris manresans des de 
la recuperació de la democràcia local. 
El primer ajuntament democràtic va ser escollit ara tot just fa vint anys, el 
bagatge democràtic del nostre país és doncs força petit si es compara amb el 
d'altres països de l'entorn europeu, vint anys de treball i presència 
ininterrompuda, però, els ha permès sumar experiències i anar aprenent tant 
dels encerts com dels errors. 
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.  
L'any 1979 es va viure en aquest Saló de Sessions el nomenament d'un alcalde 
socialista. Tenia al darrere el suport d'un pacte de progrés molt ampli, que 
cobria tot l'espectre polític que va des de l'extrema esquerra fins el centre, fins i 
tot, podria anomenar la dreta catalanista.  
Aquest primer pacte, però, no va durar gaire, potser perquè faltava experiència 
i alguns elements de cultura política que arribarien més tard.  
Entre el 1983 i 1995 Manresa va tenir governs "monocolor" el tarannà i 
l'eficàcia dels quals no entrarà a valorar perquè no és el cas. El que interessa 
és que l'any 1995 es va tornar a una situació similar a la del 1979, amb 
l'absència de majories clares i la necessitat de governar a través del pacte.  
El PSC va saber prendre la iniciativa per construir i encapçalar el govern 
municipal de progrés que Manresa havia demanat a les urnes. Per la 
composició de les seves forces el segon pacte de progrés semblava d'entrada 
més fràgil i inestable. Alguna pensaven o potser desitjaven que el govern 
duraria pocs mesos, però ha resultat ser un pacte i un govern de gran estabilitat 
i eficàcia. El pacte s'ha mantingut fort per la lleialtat i el consens entre les 
diferents forces polítiques que l'integraven, perquè ha prevalgut el projecte 
compartit per sobre dels interessos i les visions particulars de cadascú. 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 credibilitat i capacitat d'acció. Això, cal dir-ho, ha estat un 
important mèrit del PSC i, en especial, de l'alcalde Jordi Valls. Els ciutadans i 
les ciutadanes ho han vist així i ho han volgut premiar.  
Els resultats electorals del 13 de juny de 1999 els han satisfet molt, són bons 
per al PSC, perquè reforcen el seu lideratge polític i, alhora, confirmen la seva 
vocació de pacte, però són bons per a les forces de progrés en general, 
perquè, tot i la fragmentació, han ampliat considerablement la seva base social 
i política. El pacte de progrés està en condicions de ser més fort i més 
representatiu que mai si se saben preservar els seus valors i aquesta nova 
manera de fer política oberta cap a la ciutat. No té cap dubte respecte al fet que 
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el govern que es pot formar a partir d'avui serà encara millor que l'anterior. El 
PSC aspira a encapçalar aquest govern hi vol fer-ho no només per haver estat 
clarament la força política més votada, sinó perquè té un gran projecte i un gran 
candidat. El seu és un projecte ambiciós per a una ciutat ambiciosa, que torna 
a creure en ella mateixa i vol construir-se un futur millor. Un projecte de ciutat 
que proposa actuar més decididament al nucli antic i remodelar la façana del 
Cardener, del Pont Nou al Pont Vell, per recuperar el riu, la història i la imatge 
de Manresa, des de la Fàbrica Balcells fins a Sant Ignasi, les Escodines, 
passant per l'estratègic sector de la Reforma. Proposen inversions per 
transformar radicalment aquella zona i fer que la ciutat "visqui de cara al riu". 
Un projecte de ciutat que també assumeix el difícil repte de possibilitar el 
desenvolupament urbanístic de la Fàbrica Nova per aconseguir, juntament amb 
la remodelació de les Piscines, una gran illa verda i de lleure al mig de la ciutat. 
Un projecte de ciutat que aposta decididament pel nou campus universitari al 
sector de l'antic escorxador i per un creixement sostenible i de qualitat al nord 
de la ciutat. Plantegen realitzar els plans parcials de les Bases de Manresa i La 
Parada, incorporant nous accessos a la ciutat, des de l'Eix Transversal i la 
Ronda Nord. Un projecte de ciutat que no oblida la necessitat de millorar el 
centre de la ciutat, de treballar perquè aquest sigui un espai modern, funcional i 
atractiu per als vianants, per a la cultura, per al comerç i per a l'activitat 
ciutadana, en general. Proposen acabar el Casino, començar a recuperar el 
Kursaal i invertir en la renovació de l'espai públic, augmentant la connexió entre 
el sector Guimerà i el barri antic. 
Amb el projecte de ciutat, ha dibuixat un mapa, el mapa de les intervencions 
estratègiques. Però, òbviament, també incorpora contingut, perquè les 
inversions, les pedres, sense contingut no tindrien cap sentit ni cap valor. 
Aquests continguts els donen els principis que el PSC sempre ha defensat i 
que es tradueixen en un compromís ferm i permanent amb la igualtat 
d'oportunitats i la cohesió social. Això vol dir que els projectes de transformació 
urbana i d'equipaments que proposa el PSC es justifiquen a partir d'aquests 
valors. Però això vol dir més: un compromís amb l'ensenyament i la formació, 
amb la sanitat i el transport públic, amb l'emancipació dels joves, amb la no 
discriminació pel gènere, ètnia o cultura, amb els treballadors i treballadores i, 
finalment, amb el benestar de la gent gran.  
Ha dit que el PSC es presenta aquí i avui amb un projecte i amb un candidat a 
l'alcaldia. El candidat és Jordi Valls, del qual pensen que, des del 1995 fins ara 
ha demostrat amb escreix la seva capacitat per governar Manresa des de les 
idees, des del diàleg i des de l'acció.  
Ell 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, 
consistent en la garantia de governar per a tothom. Les seves idees i les seves 
qualitats l'han portat a ser el candidat al PSC i per això avui mereix tornar a ser 
l'alcalde de Manresa, l'alcalde de totes i tots els manresans.  
 
Per indicació del president de la Mesa, es fa un petit recés per tal de deliberar 
sobre les contingències de la votació.  
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Un cop finalitzades les intervencions, es procedeix 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 que encapçalen les 
corresponents llistes presenta 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. Francesc de Puig i Viladrich 
- Sr. Jordi Valls i Riera 

 
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 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 assenyalat amb una X . 
  
El secretari crida els regidors/regidores proclamats membres de la Corporació, 
per ordre alfabètic: 
 
CABALLO MOLINA, FRANCESC 
CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, JOSEP 
CANONGIA GERONA, JOAN 
CARNÉ BARNAUS, ROSA Ma. 
DE PUIG VILADRICH, FRANCESC 
EMPEZ GARCÍA, JOSEP 
FONTDEVILA SUBIRANA, RAMON 
GARCÍA COMAS, JOAQUIM 
GUILLAUMET CORNET, AIDA 
IRUJO FATUARTE, JOSÉ LUIS 
JAVALOYES VILALTA, XAVIER 
LLOBET MERCADÉ, ANTONI 
MORA VILLAMATE, JOSEP RAMON 
PERRAMON CARRIÓ, IGNASI 
PONS VALLÈS, MONTSERRAT 
RIERA MONSERRAT, ROSA Ma. 



 14

RIUS DÍAZ, CARINA 
ROSICH VILARÓ, MARIA MERCÈ 
SALA ROVIRA, JOSEP Ma. 
SELGA BRUNET, MONTSERRAT 
SUBIRANA CASAS, JOSEP Ma. 
TEIXEIRO MACIPE, EDUARD 
TORRES GARCÍA, ANNA 
VALLS RIERA, JORDI 
 
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 la de menor edat,  i 
després el de major edat (senyora Aida Guillaumet i Cornet, senyor Josep Ma. 
Subirana i Casas. 
 
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: 24 
 - vots vàlids:  24 
 - 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. Francesc de Puig i Viladrich: 7 vots 
- Sr. Jordi Valls i Riera:           15 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' A L C A L D E de 
l'Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
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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 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, els quals passen a ocupar el seu escó. 
 
L'alcalde intervé i es dirigeix a la Corporació i als ciutadans i ciutadanes que 
són presents al Saló de Plens dient-los que, en primer lloc, vols donar les 
gràcies a tots aquells que els han ajudat i animat a tirar endavant, als que 
creuen i han lluitat perquè el projecte que ell representa, un projecte de ciutat 
que és compartit i que és de moltes persones, pugui tirar endavant durant els 
propers anys. 
Dóna les gràcies als companys i companyes del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, d'Esquerra Republicana de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya-
Verds, que li donen la seva confiança en el dia d'avui.  
També agraeix el suport que sent avui per part de persones que provenen del 
món sindical i veïnal, de la cultura, de l'ensenyament, de l'assistència sanitària, 
de treballadors i de treballadores, d'empresaris, de jubilats, de mestresses de 
casa, d'estudiants i de moltíssima gent. 
Vol donar les gràcies també a aquelles persones que han manifestat la seves 
crítiques al seu treball i que han presentat projectes alternatius, perquè les 
comunitats avancen molt més des de la pluralitat i des de la discrepància que 
no des de l'estricte àmbit del monolitisme. 
I finalment, manifesta el seu agraïment al conjunt de la ciutat, perquè ha entès 
bé i ha sabut valorar, tant el que s'ha fet al llarg de la darrera legislatura, com el 
projecte que han presentat tots plegats per a aquestes eleccions.  
Aquest és un acte formal i litúrgic, però amb una gran transcendència ja que 
simbolitza el fonament democràtic de l'autogovern local. El fet de ser elegit 
alcalde de Manresa per al sisè ajuntament d'aquesta democràcia recuperada, 
que va costar molt a tots, suposa per a ell un honor i un privilegi molt gran, 
però, alhora, li atorga una responsabilitat molt gran per als propers quatre anys.  
Li ha estat concedida la presidència d'aquest Ajuntament en una fase decisiva 
per a la nostra vida col.lectiva, com a societat i com a ciutat. 
En l'àmbit general, aquesta serà l'etapa de l'arribada de l'euro i de la integració 
plena amb els països germans d'Europa, que posaran molt a prova les 
empreses i les Administracions públiques. 
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Les noves tecnologies de la comunicació arribaran massivament a les llars i 
transformaran, evidentment, els nostres hàbits i la nostra manera de veure la 
realitat. 
L'economia haurà de demostrar que encara és capaç de crear nova ocupació 
en condicions dignes. Potser ens adonarem que amb més creixement no n'hi 
ha prou i avançarem decididament en alternatives com els nous filons 
d'ocupació, el tercer sector o el repartiment del treball.  
Seran els anys en què les generacions de joves que han vist endarrerida la 
seva emancipació hauran de donar un pas important per assumir el 
protagonisme social que els pertoca i que necessitem urgentment com l'aire 
que tenim en aquests moments al país i a la ciutat per poder progressar.  
Durant els propers anys es posarà cada vegada més a prova la nostra 
capacitat d'integrar les persones d'orígens ben diversos en una mateixa 
comunitat, i espera que sabrem respondre bé a aquest repte col.lectiu.  
També tenim al davant i molt a prop, la qüestió purament simbòlica del canvi de 
segle i del canvi de mil.leni, el qual ens projecta directament cap al futur, cap a 
una nova etapa tan fascinant com desconeguda i plena d'incertesa. Per 
afrontar bé el futur de vegades és bo mirar el passat i els orígens, per veure 
com van viure situacions similars a la nostra els nostres avantpassats.  
En aquest sentit, fa cent anys, la Manresa de 1899 es preparava per entrar al 
nou segle en un dels millors moments de la seva història. Havia passat a ser la 
quarta ciutat de Catalunya en nombre d'habitants i, molt probablement, n'era en 
aquell temps la segona en força industrial. 
S'havia adaptat amb molta rapidesa a les innovacions tecnològiques d'aquella 
època, com el ferrocarril i l'electricitat i gaudia d'un gran dinamisme en tots els 
àmbits, per tot arreu brollaven les iniciatives empresarials, culturals, socials i 
polítiques. La ciutat es dotava d'edificis magnífics que reflectien el seu 
esplendor.  
Però la Manresa de 1899 també va ser una ciutat grisa, insalubre, on 
abundaven malalties i l'esperança de vida se situava unes quantes dècades per 
sota de l'actual i on la classe treballadora, que era la gran majoria de la 
població, havia de realitzar jornades de tretze i catorze hores per guanyar un 
sou amb que amb prou feina permetia sobreviure. 
En aquell temps, a la nostra ciutat, la democràcia local començava a emergir 
lentament i tímidament i els serveis públics eren gairebé inexistents. 
Cent anys després, la Manresa de 1999 és la setzena ciutat de Catalunya pel 
que fa al seu nombre d'habitants, ha perdut pes industrial respecte a altres 
zones del país i també en comparació amb el que ella mateixa havia tingut fa 
cent anys. No ha aconseguit la capitalitat administrativa que tant desitjava. 
Aquests són reptes que haurem d'assolir. 
Malgrat tot, la nostra ciutat, continua sent el principal punt de referència a la 
Catalunya central, ha consolidat en el seu entorn una petita àrea metropolitana 
que supera els cent mil habitants. Ha diversificat la seva economia i s'ha obert, 
cada vegada més, a l'exterior. Manresa és una ciutat molt més cohesionada, on 
els béns culturals, l'educació, la sanitat i l'habitatge arriben pràcticament a 
tothom i en unes condiciones molt millors.              
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Les conclusions que cal treure de tot aquest bagatge de cent anys són, en 
primer lloc, que en cent anys el canvi ha estat vertiginós i el ritme del canvi 
durant els propers anys encara s'accelerarà moltíssim més. En segon lloc, no 
s'ha d'idealitzar el passat ni tampoc s'ha de tenir por al futur. En les diverses 
etapes històriques de la ja milcentenària ciutat de Manresa podem veure grans 
aspectes brillants, però també s'hi poden apreciar aspectes inacceptables. Els 
problemes són substancials amb les persones i amb les comunitats humanes, 
però una de les diferències fonamentals entre abans i ara és que fa cent anys, 
gran part d'aquests problemes es consideraven irresolubles i pràcticament 
ningú se'n preocupava. Abans, l'Ajuntament era una institució bàsicament 
representativa, que oferia pocs serveis. Cent anys després, el mateix 
Ajuntament ha multiplicat els seus serveis, s'ha implicat a fons en el benestar 
de les persones i ha esdevingut un punt de referència bàsic en gairebé tots els 
àmbits de la vida actual. 
A les portes del segle XXI, governar un ajuntament suposa assumir 
responsabilitats sobre moltes coses. En certa manera, significa assumir la 
responsabilitat sobre el benestar general de la ciutat, malgrat que els mitjans i 
els poders amb què compta l'Ajuntament siguin molt menors als que caldria per 
fer-ho bé. Per això és important que al darrere de l'elecció d'aquest alcalde hi 
hagi un pacte i, per tant, un govern ampli, format per persones vàlides i amb 
moltes ganes de treballar per la ciutat de Manresa. És un govern que es 
fonamenta en valors i en projectes compartits i, per això, està convençut que 
serà estable i eficaç.  
Tenen per davant quatre anys de fort treball i no té cap dubte que hi haurà 
moments difícils, potser més dels que han viscut fins ara, però, si es manté 
l'objectiu d'aconseguir la gran transformació d'aquesta ciutat, segur que se'n 
sortiran. 
Els qui exerciran funcions de govern a partir de demà tenen a les mans un 
objecte preciós, capaç de moltes coses i l'han de cuidar amb molta cura, es 
refereix a la confiança, a l'entusiasme de la gent, a la il.lusió de milers de 
persones que estimen Manresa i que treballen, dia a dia, per a una ciutat millor. 
Aquests són valors intangibles que, de vegades, ho poden ser tot en una ciutat 
i de ben segur que són molt més que qualsevol infraestructura o equipament 
que hi hagi en una ciutat.  
S'han plantejat objectius ambiciosos per Manresa perquè creuen que la ciutat 
ara pot avançar més decididament en tots els àmbits i, per tant, ho ha de fer. 
Avançar per aconseguir que Manresa sigui una ciutat renovada i madura però 
amb esperit jove, amb sentit de comunitat, oberta i confiada en el seu futur, 
creadora de noves activitats econòmiques, cohesionada però integradora, 
alhora, plena de colors, orgullosa del seu patrimoni, amb bons serveis públics i 
molt participativa. Cal que Manresa sigui una ciutat capaç de competir, però 
amb una voluntat encara més gran de cooperar. Algú els dirà que fan volar 
coloms i, fins i tot, és cert, però moltes vegades, una realitat que no ens agrada 
o, si més no, que volem millorar, ja es comença a superar quan plantegem un 
horitzó diferent. Les persones tenim el dret d'inventar el futur i els polítics, fins i 
tot, tenen l'obligació de fer-lo realitat. 
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Per a Manresa, volen construir un futur tan gran com els nostres somnis i creu 
sincerament que els manresans i les manresanes podran assolir tot allò que es 
proposin si són capaços de treballar amb il.lusió i amb un alt nivell 
d'autoexigència. Això val, en primer lloc, per als polítics, també per als 
treballadors de l'Ajuntament, però també compta i, al capdavall serà decisiva, 
l'aportació de totes les persones que viuen en aquesta ciutat.  
Avui ofereixen a Manresa un projecte de ciutat ampli, engrescador i obert, amb 
un compromís afegit de buscar el diàleg i la concertació amb els representants 
polítics de les diferents forces polítiques que hi ha representades en aquest 
Ple, per aconseguir també un esforç de diàleg i concertació amb els agents 
socials, el moviment associatiu i en totes les decisions important que puguin 
afectar en el futur a aquesta ciutat. 
Voldria acabar la seva intervenció amb unes paraules de Martí i Pol, amb un 
poema: "Via fora, que tot està per fer i, evidentment, tot és possible.".  
 
L'alcalde col.loca  als/ a les  regidors/regidores la Medalla del càrrec corporatiu. 
 
L'alcalde aixeca la sessió i agraeix a tots els presents l'assistència en aquest acte, 
que tal com ha dit en el seu parlament, és dels més importants que s'han fet en 
aquest Ajuntament, que no té una excessiva tradició democràtica perquè només 
se n'han fet sis en un segle, i dóna les gràcies a tothom, quan són les 13 h i 50 
min, de tot el qual, com a secretari certifico, i s'estén aquesta acta en els fulls del 
paper segellat de la Generalitat núm.  ……………. i correlativament fins al 
………………… 
 
          Vist i plau 
El secretari         L'alcalde, 
 


