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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 12 
de juliol de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 10, amb caràcter 
extraordinari i urgent. 
  
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
      
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu    
    Sr. Lluís Serracanta Cortés 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General  
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
La resta de regidors, que a continuació es relacionen, atesa la urgència i el 
motiu de la convocatòria, tramesa amb molta premura i via telefònica per ordre 
de l’Alcaldia, es consideren absents justificats. 
 
ABSENTS JUSTIFICATS 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca     
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
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    Sra. Imma Torra i Bitlloch 
         
Oberta la sessió extraordinària i urgent, convocada per la Presidència, essent 
les 21 h i 10 min, i després de comprovar el quòrum d'assistència necessari 
perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes 
següents: 
 
 
PRIMER.- Per unanimitat dels 17 membres presents, s’acorda apreciar la 
urgència d’aquesta convocatòria, amb caràcter extraordinari i urgent, i ratificar-
la. 
 
SEGON.-  A continuació, l’Alcalde-President manifesta que el Ple d’avui té un 
únic punt, que és el pronunciament per part de l’Ajuntament d’una declaració 
que es proposa al Ple per tots els grups municipals, i que llegeix tot seguit: 
 
“ Davant el tràgic desenllaç del segrest de Miguel Angel Blanco Garrido, els 
Grups Municipals de l’Ajuntament de Manresa, reunits en sessió extraordinària 
de caràcter urgent, proposen emetre la següent declaració: 
 
1.- Manifestar la solidaritat del poble de Manresa amb la família del regidor 
d’Èrmua i al seu consistori, fent-la extensiva al Partit Popular, a la resta de 
forces democràtiques i a tot el poble del País Basc, fent-els-hi saber que el seu 
patiment és compartit per tots els manresans. 
 
2.- Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest 
acte ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans i contra 
tots els valors de la convivència democràtica. 
 
3.- Manifestar el nostre recolzament a les forces polítiques democràtiques del 
País Basc. 
 
4.- Ressaltar l’extraordinària mobilització del poble de Manresa, expressada en 
la concentració de la tarda del dia d’avui davant l’Ajuntament, i expressar la 
convicció que no ha estat endebada, tot posant de manifest l’absolut aïllament 
dels violents i d’aquells que els donen suport. 
 
5.- Cridar a tots els ciutadans de Manresa a mantenir la fermesa i la 
mobilització, des de la serenitat, i el respecte als valors democràtics, tot 
convocant-los des d’ara a les diferents accions que es convoquin per 
expressar el rebuig ciutadà a la violència i el recolzament als valors de pau i 
convivència en llibertat. 
 
6.- Estem segurs que aquests esdeveniments han de constituir un punt 
d’inflexió per l’assoliment de la plena convivència democràtica a Euskadi i la 
desaparició del fenomen terrorista.” 
 
Sotmesa a votació aquesta declaració, és aprovada per unanimitat dels 17 
membres presents. 
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L’Alcalde dóna les gràcies a tots i manifesta eI compromís que qualsevol 
novetat pel que fa a mobilitzacions o a actes de solidaritat que es poguessin 
realitzar serien comunicats directament a cadascun dels portaveus dels 
grups municipals. 
 
Tot seguit, l’Alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 h i 17  min, de tot el 
qual, com a Secretari ho certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del 
paper segellat de la Generalitat núm. ................... i correlativament fins el 
........................ 
 
EL SECRETARI        Vist i plau  
         L’ALCALDE 


