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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Sessió: 7/2020 

Dia:  23 de juny de 2020 

Hora:  17:00 h a 17:54 h 

Lloc:   Saló de Sessions 

Caràcter:  Extraordinari 

  
 
Assistents       

 
President  

Valentí Junyent Torras 

 
Tinent d’alcalde 

Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Cristina Cruz Mas 
Antoni Massegú Calveras 
David Aaron López Martí 
Núria Masgrau Fontanet 
 
Regidors i regidores 

Montserrat Clotet Masana 
Pol Huguet Estrada 
Anna Crespo Obiols 
Jamaa Mbarki el Bachir  
Mariona Homs Alsina 
Rosa M. Ortega Juncosa 
Claudina Relat Goberna 
Josep Gili Prat 
M. Mercè Tarragó Costa 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Mariana Romero Salguero 
Roser Alegre Fontanet 
Gemma Boix Pou 
Jordi Trapé Úbeda 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
 
Secretari general 

José Luis González Leal 

 
Motivació del caràcter extraordinari de la sessió 
 
En data d’avui, 18 de juny de 2020, ha tingut entrada al Registre General de 
l’Ajuntament de Manresa, escrit del senyor Valentí Junyent Torras en el qual manifesta 
la seva renúncia formal al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa amb el 
benentès de la seva continuïtat en tant que regidor d’aquest Ajuntament.  
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És necessari que el Ple de la Corporació prengui raó d’aquesta renúncia per tal de 
poder efectuar el relleu al capdavant de l’Alcaldia, en compliment de l’Acord de govern 
per a Manresa (2019-2023), subscrit el 14 de juny de 2019. 
 
La sessió es desenvoluparà d’acord amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

 
Punt únic.  Presa de raó de la renúncia al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa 

presentada pel senyor Valentí Junyent Torras. 
 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 

El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
Dóna la benvinguda a totes les persones presents en aquest ple extraordinari en motiu 
de la presa de raó de la renúncia al càrrec d’alcalde. 
 
Punt únic.  Presa de raó de la renúncia al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de 

Manresa presentada pel senyor Valentí Junyent Torras. 
 
El secretari exposa la presa de raó esmentada, de data 18 de juny de 2020, la qual es 
transcriu a continuació:  
 
“Antecedents de fet 
 
1. El dia 18 de juny de 2020 el Sr. Valentí Junyent Torras ha presentat escrit de 

renúncia al càrrec d'alcalde (registre d’entrada núm. E2020034058), del qual va 
prendre possessió en la sessió constitutiva de la Corporació municipal que va tenir 
lloc el dia el dia 15 de juny de 2019. 

 
 En aquesta mateixa sol·licitud manifesta que la renúncia ho és amb el benentès 

de la seva continuïtat com a regidor d’aquest Ajuntament. 
 
2. En aquest mateix document manifesta que aquesta petició ve motivada pel 

compliment de l’Acord de govern per a Manresa (2019-2023), subscrit el 14 de 
juny de 2019. 

 
El punt segon d’aquest acord establia que, a la llum dels resultats de les eleccions 
locals de 2019, l’alcaldia de l’Ajuntament de Manresa seria compartida pels caps 
de llista de les dues candidatures, corresponent-li en primer lloc i per període d’un 
any, al regidor Sr. Valentí Junyent i Torras, i posteriorment i per a la resta del 
mandat a regidor Sr. Marc Aloy i Guàrdia. 
 

Fonaments legals 
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1. L’article 40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
estableix que l’alcalde podrà renunciar al seu càrrec sense perdre la condició de 
regidor. Així mateix, estableix que la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit 
davant del Ple de la Corporació, que haurà d’adoptar un acord de coneixement 
dins dels deu dies següents i que la vacant es cobrirà d’acord amb la legislació 
electoral. 

 
2. L’art. 198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 

estableix que per als supòsits diferents dels previstos a l’art. 197 (moció de 
censura) i 197 bis (qüestió de confiança), la vacant a l’alcaldia es resol conforme 
al previst a l’art. 196 del mateix text, i es considera a aquests efectes que 
encapçala la llista en què figurava l’alcalde la persona que figurés en el lloc 
següent, si no és que renunciï a la candidatura. 

 
3. En aquest cas, a més de l’establert a la legislació electoral, cal estar a l’esmentat 

document Acord de govern per a Manresa (2019-2023), de 14 de juny de 2019, el 
qual conté l’acord entre les dues forces polítiques que van quedar en primer i 
segon lloc a les eleccions municipals de 2019. 

 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
Acord 
 
Primer.  Prendre raó i acceptar la renúncia al càrrec d’Alcalde de Manresa 

formulada pel senyor Valentí Junyent Torras, en escrit de data 18 de 
juny de 2020 (registrat d’entrada el mateix dia amb el número 
E2020034058). 

 
Segon.  Facultar el primer Tinent d’alcalde, el regidor Sr. Marc Aloy Guàrdia per 

a la signatura de tots els documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord.” 

 
L’alcalde informa que en aquest ple extraordinari d’avui es votarà la renúncia de 
l’alcalde per tal que pugui prendre possessió el nou alcalde aquest dissabte tal com 
estava pactat entre els dos grups que configuren l’equip de govern, els quals varen 
signar un acord de govern i un acord de coalició l’estiu passat.  
 
Les intervencions dels grups municipals seran de menor a major, tal com han acordat 
avui a la Junta de Portaveus, per tant tots els grups municipals tindran el seu torn per 
exposar la seva intenció, valoració i comentaris per després fer la votació. 
Posteriorment ell faria el discurs de comiat.  
 
En el moment que cada grup exposi les seves raons i el seu posicionament, en principi 
no hi haurà debat. Ell personalment tampoc intervindrà per contrarestar a cada un dels 
representants dels grups. Després tancarien amb el discurs de comiat i clouria aquest 
ple extraordinari d’avui.  
 
Aquestes intervencions les trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=20.0 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=20.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=20.0


 

         Acta de la sessió plenària núm. 7, de 23 de juny de 2020                            4 

 

Tot seguit dóna pas a les intervencions dels grups municipals. 
 
En primer lloc, dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, en representació 
del Grup Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs), que textualment 
diu: 
 
“Molt bona tarda. 

Gràcies senyor president. 

Regidors, regidores. 

Públic assistent. 

Bona tarda. 

Estamos aquí hoy viviendo una situación pues bastante atípica para lo que es un 

ayuntamiento. Y es que no se suele dar con mucha recurrencia de que el alcalde, 

transcurrido solo una cuarta parte de lo que sería un mandato normal, pues renuncie a 

lo que es la vara de alcalde. 

Estoy seguro de que no será nada fácil para usted, pero bueno ese fue el acuerdo de 

coalición al cual llegaron y ha llegado el día.  

Hoy, después de nueve años como máximo representante de esta ciudad, deja la vara 

de alcalde. Por lo tanto, cierra una etapa que seguro que le va a dejar una huella 

profunda en lo profesional y en su vida, pero estoy seguro de que se le abrirán nuevos 

retos. 

Es decir, que desde el 2011 ha tenido el privilegio de ocupar el asiento que hoy está 

usted ocupando y nueve años son muchos años, la verdad. Solamente el alcalde Valls 

ha estado más tiempo que usted en esa posición. Si no me equivoco, según usted nos 

recordó, creo que hoy es su pleno número 130. 

Le he dicho que era un privilegio y lo decimos porque pensamos que es así. Que 

estemos hoy aquí representando a la ciudadanía de Manresa es un privilegio de muy 

pocas personas –en concreto, 25- pero la alcaldía, una única persona. Tiene que ser 

para usted todo un orgullo. 

Ahora le espera seguir otro reto que es gestionar las cuentas públicas, que ya venía 

manteniendo desde que empezó este mandato. Y la situación provocada por el Covid 

tampoco se lo ha puesto fácil. 

El año pasado conseguimos cerrar un año positivo, con un superávit, y nos ha 

ayudado ese superávit a resolver o a poner acciones para intentar amortiguar o 

apaciguar el palo de lo que ha resultado este virus. 

Pero la realidad es que la economía en esta ciudad, en esta comunidad, en este país, 

se está resintiendo, y al mismo tiempo que se resiente también se resiente la del 

propio consistorio. 



 

         Acta de la sessió plenària núm. 7, de 23 de juny de 2020                            5 

 

Y a usted le toca gestionar unos presupuestos que, bueno, por llamarlo de alguna 

forma, cuanto menos van a ser complejos y que vendrán precedidos seguramente de 

un cierre con un déficit. Ya veremos ese déficit cuando se cierre el ejercicio. 

Por ello nuestro grupo le desea el mayor número de aciertos posibles en esta posición 

que va a seguir ocupando, de concejal responsable de Hacienda. Y le queremos decir 

que siempre nos va a tener a su lado cuando hablemos del desarrollo, de la 

modernización y de la mejora de esta gran ciudad. Si sus presupuestos van por ese 

camino, le aseguro que podremos hablar. Si  por el contrario no, si ponemos por 

delante temas partidistas y ideológicos, también le adelanto que va a ser complicado. 

Pero ese es el futuro y hoy nos toca hablar de su renuncia, lo cual tendremos que 

votar todos los grupos y le adelanto que nuestro grupo va a votar favorablemente. 

Quizás en este tipo de resoluciones nuestro grupo se hubiera abstenido, pero por los 

cinco años que llevamos conjuntamente creemos oportuno dar este voto a favor. 

Como grupo municipal de Ciudadanos, le reconocemos que la relación mantenida con 

nosotros ha sido respetuosa y cordial. Si bien nuestras diferencias ideológicas están a 

la vista, desde el respeto mutuo siempre es más fácil trabajar y llegar a acuerdos en 

los temas de ciudad. 

De sus nueve años como alcalde, este concejal que les está hablando ha formado 

parte de la corporación los últimos cinco y, aunque hemos vivido tiempos políticos 

complejos, bueno muy complejos y extraordinarios, hemos conseguido mantener el 

respeto y priorizar en lo que para nosotros es lo más importante: Manresa primero 

junto con sus ciudadanos, después Manresa junto con sus ciudadanos y, finalmente, 

Manresa con sus ciudadanos. 

Y esperamos poder seguir trabajando con usted en la misma línea dentro de la 

concejalía de Hacienda que recae sobre usted. 

Muchas anécdotas en estos años y algunos malos recuerdos. Por suerte para mí, yo 

normalmente olvido los malos recuerdos rápidamente y me quedo con los buenos. 

Ser representante público significa renunciar a muchas cosas, pero ser alcalde es un 

paso más. El de alcalde no es un trabajo que pueda desarrollarse en un horario 

laboral. Que a las 7 de la tarde pone el cartel de “cerrado” y se vuelve para casa, y se 

puede despreocupar hasta el día siguiente. 

Cuando uno es representante público y aún más cuando se lleva la vara de la ciudad, 

se es a tiempo completo y eso significa las 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 

días al año. Y si es bisiesto, 366. Y eso durante 9 años son muchas horas y muchos 

días. 

Así que, ahora, lo primero que le recomiendo es que descanse, que seguro que le 

vendrá bien. Y poco más podemos decir. Como le dije, hoy nosotros pensamos que 

era mejor centrarnos en las cosas buenas y así lo hemos hecho. Ya tendremos 

tiempo, seguro, de debatir. De momento, desearle lo mejor en su nueva etapa que 

comienza hoy aquí. 
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Gracias.” 

 
Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=151.0 
 
 
A continuació, l’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Boix Pou, en 
representació del Grup Municipal Fem Manresa CUP-Sobiranistes Alternativa 
Municipalista (FEM – AMUNT), que textualment, diu: 
 
“Moltes gràcies President. Bona tarda a totes, 
 

Des de Fem Manresa volem reconèixer, des de la distància ideològica de la nostra 

candidatura, la dedicació al capdavant d’aquest Ajuntament durant nou anys per part 

del fins avui alcalde Valentí Junyent i Torras. Som conscients de la dificultat de ser al 

capdavant d’un Consistori i que la política municipal és sacrificada a nivell personal 

perquè no sempre és fàcil ser la institució més propera a les veïnes, tenint cura 

d’aspectes importants de la seva vida mentre gestiones les engrunes d’un Estat i de 

les seves institucions supramunicipals. Malgrat les discrepàncies, agraïm el teu 

compromís amb la ciutat de Manresa. 

 

Més enllà de personalismes, volem recordar que avui assistim a aquest Ple 

extraordinari com a conseqüència del Pacte de Govern d’ERC i JxM després de les 

eleccions municipals de fa un any, que establia una alcaldia compartida d’un i de tres 

anys. Ens trobem, doncs, havent de realitzar una votació per “prendre raó” i acceptar 

la renúncia al càrrec d’Alcalde de la ciutat del senyor Valentí Junyent i Torras, i per 

facultar el senyor Marc Aloy i Guàrdia per a les funcions com a tal, fins la presa de 

possessió del càrrec d’aquest dissabte.  

 

És a dir, els grups municipals de l’oposició hem d’emetre el nostre vot per fer un relleu 

d’alcaldia que és fruit de l’entesa entre altres forces polítiques d’aquest ajuntament. 

Estem assistint, per tant, a una representació d’aquest acord, a la qual la llei ens 

obliga, però que té ben poc a veure amb nosaltres o amb l’esdevenir de la política 

municipal, ja que les forces amb majoria seguiran sent les mateixes i les polítiques a 

desenvolupar per aquest Govern, també. Per aquest motiu, des de Fem Manresa ens 

abstindrem en aquesta votació, tot i que per nosaltres el pas al costat d’un alcalde 

convergent sempre és una bona notícia. 

 

Davant d’aquesta situació, com a grup de l’oposició i com a candidatura municipalista 

d’esquerra transformadora, anticapitalista, feminista i republicana, la nostra obligació 

és exigir un canvi al que serà el futur alcalde de Manresa.  

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=151.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=151.0
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Marc, esperem que aquesta nova etapa que comença la visquis amb la il·lusió, 

empenta i compromís necessari per tirar endavant tots els reptes que es plantegen a la 

ciutat els propers anys.  

 

Però sobretot, aquesta hauria de ser una oportunitat no per veure canvis només en el 

lideratge de l’Ajuntament, sinó sobretot per fer polítiques transformadores, polítiques 

d’esquerres que transformin i millorin les condicions de vida de les persones d’aquesta 

ciutat. Desitgem veure més valentia política per afrontar els canvis que es mereix la 

ciutat.  

 

Perquè les polítiques que la ciutat necessita, que Manresa necessita, són 

incompatibles amb la composició del govern que hem viscut els darrers anys. Diem 

que són incompatibles perquè hem de superar els canvis cosmètics i atacar els 

problemes d'arrel (des de les municipalització dels serveis públics, passant per la 

mobilitat i l'urbanisme, fins als serveis a les persones o la promoció del comerç local i 

l'horta de proximitat). Estem plantejant un canvi de model de ciutat, un canvi 

profundament transformador i on el feminisme sigui l’eix transversal. En definitiva, un 

canvi ideològicament molt llunyà del que suposa un govern amb Junts x Manresa. 

 

Marc, és hora de ser valentes, de fugir de la comoditat d'allò conegut, d'un govern 

estable però marcat pel conservadorisme i la falta de valentia. Ha arribat l'hora 

d'assumir que el benestar de les manresanes suposa un canvi de fons. Buscar noves 

formes de govern, innovadores, imaginatives, que facin possible aplicar aquestes 

polítiques. 

 

Nosaltres ho hem dit en moltes ocasions, ho reiterem, i ho reiterarem les vegades que 

faci falta, si hi ha canvis en aquesta direcció, nosaltres hi serem per aportar tot el 

nostre esforç per tirar-ho endavant. Sense perdre de vista el nostre paper fiscalitzador, 

i fiscalitzant sobre tot que el canvi d'alcalde no quedi només en això, tindrem la mà 

estesa per treballar per fer una vida digna per a totes les manresanes i manresans i 

per fer una Manresa per a totes i de totes.  

 

Gràcies.” 

 

Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=532.0 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, en representació del  
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés 
(PSC-CP), que textualment, diu: 
 
“Gràcies senyor alcalde, companyes i companys regidores i regidors, públic assistent, 

presidenta del Consell Comarcal, diputats, amics tots, i la gent que ens pugui estar 

veient per internet.  

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=532.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=532.0
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Després de nou anys com alcalde d’aquesta ciutat, senyor Junyent, avui ens trobem 

davant d’un fet com a mínim singular. 

 

Fruit del pacte de mandat amb ERC, vostè deixa de ser avui alcalde però continuarà 

essent regidor, Primer Tinent d’Alcalde, suposo, d’aquí a una setmana justa. És un fet 

singular, perquè el més habitual en casos com aquest en política municipal és que 

l’alcalde ho deixi del tot i, així, el balanç que se’n pugui fer de la seva actuació es fa en 

el context d’una etapa acabada, finita. 

 

Vostè, en canvi, acaba una etapa personal, és cert, la d’haver estat a la més alta 

representació local, però ha decidit continuar entre nosaltres, en un escalafó, 

igualment noble, però inferior. 

 

És precisament en el context d’etapa finita, però alhora que continua, que se’ns 

complica una mica el balanç. Perquè en tota trajectòria política sempre hi ha clars i 

obscurs. Però si l’etapa és finita és més fàcil fixar-se en els clars i no tant en els grisos. 

  

Qui opta a ser alcalde de una ciutat, ho fa amb tota la il·lusió i l’empenta de fer-ho bé, 

de canviar les coses, i després, sempre passa que la dura realitat s’imposa i un acaba 

tenint ben clar de seguida que ser alcalde és un repte il·lusionant però alhora és una 

feina de les més difícils de complir a satisfacció de tothom. Jo crec que la família és, 

potser, qui millor sap de què estic parlant en aquest moment.  

 

La democràcia posa i treu, sempre legítimament, i quan posa, és perquè s’ha obtingut 

una majoria. Una majoria a la que s’ha de saber agrair la seva confiança però a la qual 

s’ha de saber també demanar-li que comprengui que, un cop elegits, som elegits per a 

governar no només per a qui ens ha votat, sinó també per al conjunt de tota la 

ciutadania. I, és clar, això sí que és difícil. Governar, i governar bé per a tothom és 

gairebé una quimera. I en el context nacional actual, més que una quimera s’ha 

convertit en gairebé un impossible. 

 

I, és cert, cal tenir més perspectiva històrica per fer aquesta mena de valoracions. I 

més si, nosaltres, modestos regidors i regidores de l’oposició tindrem el gust de 

continuar-lo tenint, senyor Junyent, en els propers plens en aquesta mateixa sala, 

defensant les tesis de l’acció del Govern, i a nosaltres, ens continuarà, per tant, tenint 

en el rol de ser la crítica (en el nostre cas, vostè ja ho sap, sempre volgudament 

constructiva i, quan s’escau, aportadora d’alternatives). 

 

Així ho ha fet el PSC durant els seus 9 anys d’alcaldia. En el seu primer mandant amb 

el mestratge del doctor Irujo i de les regidores Díaz, Guerrero i Pérez. I després amb 

l’aportació dels membres actuals d’aquest Grup Municipal que ho som des de fa 5 

anys, amb la incorporació de la nostra companya Mariana Romero des de l’inici del 

mandat en què estem. 

 

L’Ajuntament de Valentí Junyent (creiem que és just reconèixer-ho) és un ajuntament 

que es troba ara en un millor estat de salut econòmica. La situació fa 9 anys no era 

gaire bona.  
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Tot seguit, mostra una pàgina del Regió7 d’avui en la qual surt publicada la secció de 

notícies de fa 10 anys enrere, la qual recomana consultar-la perquè és un bon reflex 

del que es va trobar el senyor alcalde quan va arribar. I llegeix: Els treballadors de 

l’Ajuntament rebotats ocupen la Sala de Plens perquè la retallada no s’aprovi dilluns. 

CCOO i UGT confirmen que la vaga general contra la reforma es farà el 29 de 

setembre. L’alcalde de Berga, igual que el de Manresa es podria dir, sent de primera 

mà l’enuig crispat dels proveïdors. I curiosament, el govern català aprova la fusió entre 

les Caixes de Manresa, Catalunya i Tarragona. Deu ni do, el pas del temps com ens 

posa a on ens posa. 

 

Però efectivament el pas del temps ens permet fer balanços amb perspectiva històrica. 

Vostè, senyor Junyent, va guanyar les eleccions el 2011 molt clarament, però és que 

la situació econòmica d’aquell moment a tot el món, també a Manresa, era molt greu. 

Les primeres i les més grans retallades de l’estat del Benestar a Manresa, ja les va 

haver de fer l’anterior equip de govern de l’alcalde Camprubí (i això li va costar no pocs 

disgustos, uns disgustos que ens recordava aquesta pàgina del diari i que vostè, per 

sort, ja s’ha pogut estalviar). 

 

Vostè i el seu equip de govern van saber –insisteixo van saber, els hi ho reconeixem– 

posar les bases del redreçament de la economia de la institució, i ho van poder fer 

sense conflictes greus. També és un fet, que això li ha impedit tenir una actuació molt 

més puntera del que vostè volia en grans obres públiques o grans canvis de ciutat. 

 

És millor la Manresa que deixa la seva alcaldia? Creiem que com a mínim no és molt 

menys millor ni pitjor, sinó, en tot cas, una ciutat encara molt castigada per una greu 

crisi que va devastar totes les economies institucionals i que ens va deixar sense 

bones eines per a la millora des de l’ajuntament.  

 

Jo crec que pot estar satisfet del seu pas per l’alcaldia, des de la diferència de 

projecte, li ho diem sincerament. 

 

És clar que hi ha hagut moments  de desencontre. Com quan va costar Déu i ajuda 

arribar a un consens ampli en la renovació del POUM, o quan vam viure de manera 

diferent la pèrdua de subvencions milionàries europees; o quan vam perdre la condició 

de ciutat potser perquè no vam estar prou atents a l’evolució demogràfica  de la ciutat i 

això va significar una bona reducció dels ingressos. Aquests serien alguns dels 

obscurs que li deia.  

 

A l’altra cantó de la moneda, li hem de dir que el seu ha estat un Govern que ha anat 

de menys a més en diàleg amb l’oposició, un Govern en que cada vegada més, hem 

coincidit en què la limitació de recursos no podia ser un aturador de la necessitat 

d’aplicar mesures socials valentes, en una ciutat que va patir –i que encara pateix– 

greus ferides socials com a conseqüència d’aquella crisi de fa 10 o 11 anys. 
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No ens en hem sortit del tot. Hi ha més pobresa i vulnerabilitat contra la que lluitem 

aferrissadament a diari però contra la que encara no hem guanyat. 

Igual que no hem guanyat encara la batalla de l’habitatge social, o la creació de més 

riquesa econòmica que supleixi el tancament de grans empreses que ocupaven a molt 

bona part de la nostra població. 

 

No estem guanyant la batalla, però, com a mínim, lluitem unint forces. En això tots 

estem d’acord que la prioritat d’un ajuntament com el nostre no pot ser un altra que 

treballar per la igualtat i la justícia social. Amb èxits i fracassos, però en això, com a 

mínim li hem de reconèixer que sentim que lluitem en el mateix bàndol. 

 

I per acabar, reconeixent que la urgència a vegades ens impedeix fer allò que és 

important i crec que és un bon moment per recordar-li una mancança, no de vostè sinó 

de tot el seu govern. Hem viscut tots, especialment vostès, molt al dia. I no hem pensat 

a llarg termini. Manresa està encara mancada d’un debat intens i participat que miri al 

futur amb les llums llargues. Amb visió estratègica, a vint o trenta anys vista. Vivim tant 

intensament el dia a dia, les seves mancances, que ens falta també perspectiva per 

generar un full de ruta cap al futur. La crisi del 2007 era una bona oportunitat, que no 

la vam aprofitar. La que estem vivint ara, com a conseqüència de les ferides que ens 

ha generat la pandèmia de la Covid-19 n’és una altre oportunitat. 

 

Ens queden tres anys de mandat, amb un altre lideratge, però amb vostè de còmplice 

per intentar redreçar aquesta situació i per aprofitar el diàleg social iniciat en el Pla de 

Reconstrucció que vam consensuar i que vam signar l’11 de maig, per assentar les 

bases d’aquest futur més a llarg termini, més estratègic de la nostra ciutat. És feina de 

tots i totes que ens hi posem i que ens en sortim. 

 

I respecte a la votació, nosaltres també ens abstindrem. Votar que sí a la seva 

dimissió, com que tampoc ho volem. Votar que no, tampoc va amb nosaltres. Això és 

fruit d’un acord d’un govern i creiem que el millor vot en aquests casos és el de 

l’abstenció.  

 

Moltes gràcies.” 

 
 
Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=779.0 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Antoni Massegú Calveras, en representació del 
grup Junts per Manresa (JxCAT – JUNTS) que textualment, diu: 
 
“Moltes gràcies senyor President, 

 

Regidors, regidores, públic, premsa, públic que ens mireu des de casa. 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=779.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=779.0
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Alcalde Junyent avui és un dia molt especial per vostè i també pel nostre grup 

municipal ja que després de 9 anys deixarà l’alcaldia de la ciutat. I ho pot fer amb tot 

l’orgull d’haver treballat de manera honesta i transparent pel progrés dels manresans i 

les manresanes i deixat una ciutat molt millor del que la va trobar.  

 

Deixeu-me que en nom del meu grup municipal i dels grups municipals que ens han 

precedit en anteriors legislatures i dels que ens en sentim hereus li doni les gràcies per 

la feina feta, el llegat i la petjada deixada. 

 

I li ha tocat dirigir aquesta ciutat en un període de temps molt complex i en ocasions 

d’absoluta excepcionalitat per situacions que superen del tot l’àmbit municipal una crisi 

econòmica, la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l’1 d’octubre, tota la 

repressió de l’Estat espanyol, del qual alcalde també en va ser víctima, les injustes 

condemnes als nostres líders polítics i la darrera crisi del Covid en són bon exemple 

del context i les circumstàncies per on han transcorregut aquests 9 anys d’alcaldia. 

 

I malgrat tot i sense ser aliè a aquest context ha estat capaç, juntament amb tots els 

seus equips i els diferents Governs que ha aconseguit  de conformar, de tirar endavant 

els diferents projectes i com deia abans deixar una ciutat més endreçada, més 

sostenible econòmicament, més democràtica i sobretot millor a nivell educatiu, cultural, 

esportiu, urbanístic, en l’àmbit de la salut, en l’àmbit de la recerca i en l’àmbit 

assistencial que fa 9 anys. 

 

Durant aquests 9 anys s’ha comprat i arranjat la finca de la Torre Lluvià, s’ha fet 

l’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu, s’ha posat en marxa l’Ateneu les Bases, 

s’ha construït l’Institut Cal Gravat, s’ha rehabilitat el Pont Nou, s’ha realitzat el camí de 

la Gravera i s’ha posat gespa al Camp de futbol  de la Mion, s’ha projectat i  construït 

la rotonda de la Bonavista, s’ha trobat el finançament i deixat encarrilada la construcció 

de l’avinguda dels Països Catalans, s’ha aprovat un nou POUM, s’ha iniciat la 

transformació de l’entorn de la Fàbrica Nova, s’ha signat l’acord de Federació 

Universitària entre els campus de Vic i Manresa per donar lloc a la universitat de Vic 

Central de Catalunya, s’ha desenvolupat el Parc Tecnològic, s’han fet consultes 

populars com la del Parc Vila Closes i la del Teatre Conservatori, s’ha començat la 

transformació del museu per tal que es converteixi en el museu del Barroc de 

Catalunya, s’han posat les bases per a la construcció de la Seu de la Delegació del 

Govern del Govern de la Generalitat als antics jutjats, s’ha projectat la ciutat a nivell 

turístic, s’ha consolidat el projecte de Manresa 2022, s’ha trobat viabilitat a projectes 

com el de les piscines municipals ara gestionat per Aigües de Manresa i reconduït 

situacions enquistades com el bloc de la plaça Bages, el sobrecost de la Reforma, els 

plets del Casino i, sobretot, s’ha aconseguit sanejar econòmicament  aquest 

Ajuntament. 

 

Tot això, a més a més, s’ha fet sempre sense generar falses expectatives, tocant de 

peus a terra i buscant sempre la màxima complicitat possible tant dels grups 

municipals com de la societat manresana, teixint tots els consensos possibles 
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mitjançant el diàleg, la negociació i la capacitat de desactivar conflictes i no generar-ne 

de nous. 

 

A més a més de resoldre i deixar encarats aquests grans projectes estratègics per a la 

nostra ciutat no cal pas oblidar tampoc la resolució dels petits problemes que amoïnen 

de forma més particular els nostres veïns i veïnes, per exemple, l’ascensor que 

connecta la plaça Major amb el carrer de Santa Llúcia, l’Oller del Mas, la dinamització 

del centre històric, la transformació de l’escorxador en biblioteca universitària i la 

recol·locació de les entitats que hi havia en aquell edifici, l’adequació de l’espai del 

Judo i la Sala Andreu Vivó al complex vell Congost i tants i tants exemples particulars 

que podríem trobar per trobar finançaments petits per poder fer més fàcil la vida d’una 

entitat, d’una associació o d’un col·lectiu. 

 

Vostè ha aplicat un model de gestió pública, permeti que li digui, exemplar combinant 

els grans projectes de ciutat, la resolució d’aquells petits projectes més particulars, 

com he dit d’entitats, associacions i col·lectius i posant en valor, també, les empreses 

municipals que li ha tocat presidir Aigües, FORUM, Manresana d’Equipaments 

Escènics i Fires i Turisme i les institucions que l’Ajuntament forma part del seu 

patronat com la FUB, Sant Andreu Salut o Althaia o bé en forma part de consorciada 

amb altres administracions. 

 

No voldria tampoc passar pel alt el seu compromís de tots aquests anys amb el nostre 

país, amb Catalunya. Han estat anys decisius per les Llibertats Nacionals del nostre 

poble i sempre, sempre, sempre hi ha estat al seu costat. Les manifestacions de 

l’ANC, la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l’1 d’octubre, les 

manifestacions del dia 3 d’octubre de 2017, les concentracions per demanar la llibertat 

dels presos i preses polítiques i així com el retorn dels exiliats i exiliades, les protestes 

a les sentències injustes dels nostres representants polítics, les marxes per la llibertat 

en són un bon exemple. Una implicació que l’hi van valdre també patir  la  repressió de 

l’Estat Espanyol, com quan va haver d’anar a declarar davant la fiscalia pels fets de l’1 

d’octubre pel sol fet de donar suport a una cosa tan greu com és que els ciutadans i 

ciutadanes de la nostra ciutat s’expressin sobre el futur polític del nostre país.  

 

En aquest punt, permeti’m que li doni les gràcies per la seva valentia alcalde. 

 

Han estat nou anys intensos que ara arriben al seu final com a conseqüència dels 

resultats electorals de les eleccions municipals del maig del 2019 i els posteriors 

pactes que es van establir entre els grups municipals d’Esquerra Republicana de 

Catalunya i Junts per Manresa.   

 

Ara comença, doncs, a partir de demà un nou repte en la seva vida política  i és el de 

ser coherent amb els 9109 votants que varen fer confiança a la  candidatura de junts 

per Manresa que vostè liderava i continuar treballant, doncs, per la nostra ciutat, en el 

si de l’equip de govern, com a primer tinent d’alcalde, regidor de Presidència i 

d’Hisenda.  
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De ben segur que des de la nova posició continuarà escoltant els nostres conciutadans 

i sobretot posant els interessos de la ciutat i la seva gent per davant dels seus propis i 

dels legítims interessos de partit, per què allò que dóna sentit a la nostra feina és 

justament la vocació de servir les persones. Això és el que vostè ens ha ensenyat 

sempre i aquest ha estat sempre  l’ADN de la nostra formació política tant en l’àmbit 

municipal, Manresa, com en l’àmbit de país, Catalunya. 

 

Moltes gràcies alcalde per tots aquests anys de dedicació a la nostra ciutat.” 

 
 
Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=1345.0 
 
 
A continuació i per tancar aquesta roda d’intervencions, l’alcalde dóna la paraula al 
senyor Marc Aloy Guàrdia, en representació del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC – AM), que textualment diu: 
 
“Gràcies, President,  

Delegada del Govern, 

Alcaldes de Solsona, Rajadell i Fonollosa,  

Presidenta del Consell Comarcal, 

Regidores, regidors, públic que ens acompanyeu, entre els quals hi ha també vells 

coneguts regidors, sigueu benvinguts.  

Fa un any ja vam dir que aquest és el mandat municipal de les primeres vegades: 

Per primer cop a Manresa dues forces polítiques acordaven compartir l’alcaldia.  

Per primer cop, doncs, no s’elegia un alcalde per quatre anys. 

Per primer cop, la força guanyadora i amb prou suport per arribar a l’alcaldia votava un 

altre candidat. 

I també, per primer cop, avui acomiadem un alcalde que, com s’ha dit, en acabar el 

seu mandat, continuarà a l’Ajuntament, i també al govern. 

És un comiat, doncs, però no del tot. Avui toca acomiadar l’alcalde Junyent però dijous 

tornarà a l’Ajuntament, i dissabte serà assegut amb la resta de regidors i regidores del 

consistori al ple extraordinari, i la setmana vinent ocuparà el seu despatx de regidor. Al 

nostre costat. 

 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=1345.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=1345.0
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També tot això és la primera vegada que passa. I per tant avui és dia de balanç i de 

valoració de feina feta, i també d’agraïment. Però el Valentí Junyent ha decidit 

continuar treballant per la ciutat des del govern. I per tant això és un punt i a part, però 

no un adéu.  

Amb tot, certament l’alcalde és sobre qui recau el pes i la responsabilitat última de 

l’obra d’un govern municipal. I avui s’acaba una etapa de nou anys d’alcaldia. Un 

període prou llarg per haver pogut deixar petjada. Parlem d’un temps que no ha estat 

senzill. La situació econòmica de l’Ajuntament era precària el 2011 i ningú, 

absolutament ningú, no podrà negar als equips liderats pel Valentí Junyent que durant 

aquests anys han fet una bona feina de sanejament de les arques municipals. Passem 

d’un ajuntament molt endeutat a un ajuntament amb possibilitats de fer inversions 

importants. No és una feina lluïda ni agraïda, però s’ha fet, i s’ha fet bé. 

Els governs de Valentí Junyent han volgut escoltar la gent. S’han fet consultes a la 

ciutadania (sobre el futur del Conservatori, sobre el parc Vila Closes) i s’han impulsat 

els pressupostos participatius. S’ha realitzat una aposta innegable per la universitat, i 

s’ha rubricat una federació amb Vic que més enllà de la seva significació en matèria 

universitària: és un enorme pas endavant en l’entesa entre aquestes dues ciutats, tan 

properes i sovint tan allunyades.  

L’alcalde Junyent ha inaugurat un nou hospital, que és l’emblema de la ciutat i una 

referència pel conjunt de la Catalunya central. El govern Junyent ha apostat a fons per 

arranjar una via pública que estava en estat precari, per la poca disponibilitat 

pressupostària durant anys per dedicar recursos al manteniment. Ha engegat la 

transformació en l’entorn de la Fàbrica Nova, ha fet la nova Bonavista, ha iniciat la 

transformació del Museu Comarcal en el Museu del Barroc de Catalunya i ha millorat 

el seu entorn, en una operació vinculada a Manresa 2022, una aposta estratègica de la 

ciutat que està donant els seus fruits... Ha gestionat i assolit acords rellevants en 

temes com el litigi del Casino o l’edifici de la plaça Bages. S’han hagut de fer mans i 

mànigues per ajudar a mantenir la Piscina Municipal o l’empresa FORUM d’Habitatge. 

Hem celebrat una gran capitalitat cultural i s’ha aprovat un POUM, també com s’ha dit, 

amb un ampli consens. I en l’àmbit social s’ha fet una feina ingent en polítiques 

d’ocupació, s’han reforçat pràcticament totes les ajudes socials i les polítiques 

d’igualtat han fet un salt important. 

I retornant a les primeres vegades, doncs no cal dir que ha estat la primera vegada, 

també, que hem hagut de fer front a una crisi d’una magnitud tan enorme com la que 

estem patint encara. La Covid ens ha posat a prova, absolutament a tots. A nivell 

personal, col·lectiu, professional, humà. Com a persones, com a societat, gairebé com 

a civilització. També ha posat les coses difícils a aquest govern i al conjunt del 

consistori. Ens hem adaptat, com tothom, d’un dia per l’altre, a una situació insòlita, 

incerta i gravíssima. Hem vist morir, sols, sense la família, centenars de manresans i 

manresanes. Hem estat a prop d’un col·lapse sanitari. Una situació sense precedents, 

i  les conseqüències de tot plegat (econòmiques, socials i de tota mena) encara estan 

per veure. Ha estat i és el més dur que hem hagut de gestionar. Que has hagut de 

gestionar.  
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Per la història també quedarà que qui hi havia al capdavant de l’Ajuntament en 

aquesta etapa ha estat l’alcalde Junyent. I rere seu, la resta de govern, la resta de 

grups municipals, i la resta de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, del primer a 

l’últim. Crec que com a ciutat hem d’estar orgullosos d’haver signat el Pacte de 

Reconstrucció Social i Econòmica, amb un consens molt ampli entre grups i a nivell 

social. Falta moltíssima feina per fer, però ens hi hem posat a fons. A l’hora de fer 

balanç d’aquests nou anys, sens dubte la gestió d’aquesta crisi, d’aquests últims tres 

mesos, mereix un capítol destacat. Han estat 3 mesos d’un total de 108 d’alcaldia. Han 

estat 100 dies d’un total de més de 3.200 dies d’alcaldia. Els últims però segurament 

els que ni l’alcalde Junyent ni ningú de nosaltres no oblidarem mai. 

D’aquests 9 anys de govern, el nostre grup, Esquerra Republicana de Catalunya, hem 

estat al govern exactament la meitat: quatre anys i mig. Compartim per tant la 

responsabilitat d’encerts i també d’errors, malgrat que és habitual, aquí i arreu, que tot, 

encerts i erros, es posi al sac de la gestió de l’alcalde.  

El nostre balanç de la col·laboració amb l’alcalde Junyent i el seu equip és positiu. 

Estem convençuts que Manresa ha avançat i estem convençuts que ho seguirà fent. 

Per això vam donar suport a l’alcalde i el seu equip des del 2015, i vam començar un 

projecte conjunt el febrer del 2016; per això vam reeditar el pacte ara fa un any, i per 

això, si m’ho permeteu, estem absolutament engrescats amb la nova etapa que 

començarà dissabte, amb els mateixos equips, però amb un altre director d’orquestra. 

Quatre anys i mig han donat per molt. Hem après a governar junts (també era el primer 

cop d’un govern format per aquestes dues formacions). Des de posicionaments polítics 

no sempre coincidents en tot, venint de tradicions diferents, hem après a cedir quan ha 

calgut i a apretar quan ha fet falta. Ens hem discutit de vegades però ens hem acabat 

entenent gairebé sempre. Hem prioritzat l’acord i la ciutat. Hem après a conviure amb 

l’entesa i també amb la discrepància. I hem estat prou madurs per superar moments 

difícils. Alguns de molt difícils. No han estat tot flors i violes però hem arribat fins aquí i 

ens n’hem sortit. I mirem endavant. Més que mai, mirem endavant. 

Gràcies alcalde Junyent. Gràcies Valentí. Per la feina feta. Per la que faràs. Per 

estimar aquesta ciutat. Per no escatimar esforços ni hores ni dedicació. Per haver 

sabut buscar i trobar els camins d’entesa. A l’interior del govern i també fora.  

Ets home d’esport i recorres sovint a símils esportius. Et volem dir gràcies per haver-

ho donat tot al camp. Potser algú, com va dir aquell gran entrenador, et va recomanar 

“sortir a disfrutar”. Segur que no sempre has disfrutat, però has suat la samarreta com 

ningú. Sovint els entrenadors canvien els jugadors que han jugat bé perquè rebin 

l’aplaudiment del públic. Avui, el dia que a tu t’arriba el canvi, els ciutadans i 

ciutadanes de Manresa, representades per aquests regidors i regidores, també et 

mostra el seu reconeixement.  

Seguirem treballant. Ens ressituarem cadascú al seu lloc, començarem una etapa 

nova per Manresa i anirem endavant. Sempre amb el respecte que ens hem tingut. 

Sempre mirant endavant. Gràcies, alcalde.” 
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Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=1811.0 
 
 
L’alcalde president informa que a continuació passaran a fer la votació de la presa de 
raó de la renúncia d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa.  
 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de la 

presa de raó de la renúncia al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa 

presentada pel senyor Valentí Junyent Torras, i el Ple l’aprova per 18 vots 

afirmatius (8 GMERC, 8 GMJxM i 2 GMCs) i 7 abstencions (4 GMPSC-CP i 3 GM 

Fem Manresa), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 

reproduït.  

 
 
Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=2332.0 
 
 
 
1.1. DISCURS DE COMIAT DE L’ALCALDE 
 
El senyor Valentí Junyent Torras pren la paraula i manifesta el següent: 
 
“Molt bona tarda, autoritats, regidors, regidores, família, amics i tots els que heu volgut 

estar aquesta tarda. 

Avui no és un dia qualsevol. I aquest tampoc és un discurs qualsevol. El senyor Marc 

Aloy Guàrdia, ha fet referència a aquest mestre, però com ho tinc anotat ho haig de dir, 

que va dir un dia, avui surt i disfruta. Avui surto i disfruto, i procuraré si m’emociono, 

emocionar-me, i sinó m’emociono ha dir tot allò que avui, en un moment de balanç, 

estic en disposició de dir.  

Ha arribat el moment de tancar una etapa de nou anys durant la qual he tingut l’honor i 

el privilegi de ser l’alcalde de la meva ciutat. Nou anys durant els quals he treballat 

incansablement per honorar el càrrec i la institució. 

Durant la meva trajectòria laboral he viscut diversos finals d’etapa. Aquest és el 7è 

comiat de la meva carrera professional, però sens dubte, és el més emotiu i especial 

per a mi, no només per la durada de 9 anys, sinó també per tot el que significa.   

Nou anys plens de reptes que hem anat superant, amb el treball, l’esforç, el 

compromís i la dedicació d’un equip de persones essencials i imprescindibles, algunes 

de les quals avui m’acompanyen, i que han fet possible arribar fins aquí. Com diria 

aquell ens ha costat déu i ajudar arribar fins aquí. Moltes gràcies per ser-hi! 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=1811.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=1811.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=2332.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=2332.0
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Gràcies a tots els regidors i regidores de les tres legislatures, als càrrecs de confiança i 

als professionals de l’Ajuntament que m’han acompanyat des del 2011 fins avui. 

Gràcies als socis de coalició amb els quals hem pogut formar un govern estable per 

governar conjuntament la ciutat des de 2016, i amb qui continuem col·laborant 

actualment. 

Gràcies a totes les forces polítiques d’aquest Ajuntament que, al llarg dels diversos 

mandats, han respost a la nostra voluntat de buscar permanentment l’acord en els 

temes importants de ciutat. Regidors i regidores que, tot i estar a l’oposició, han estat 

capaços d’acceptar les nostres propostes i sumar per arribar a un consens. 

Aquí voldria esmentar especialment dos regidors de la primera legislatura, en la que 

governàvem sense tenir majoria i era l’únic grup que formava equip de govern. I 

aquests dos regidors que no eren membres de l’equip executiu, i sent persones 

ideològicament molt llunyanes, no només amb nosaltres sinó entre elles, van aparcar 

les diferències per treballar al costat del govern i pel bé comú de la ciutat. Alguna 

d’elles ha estat citada pels que m’han precedit. Avui vull tenir un agraïment molt 

especial al senyor Josep Lluís Irujo (del PSC) i al senyor Adam Majó (de la CUP). 

Buscar sempre allò que ens uneix i aparcar el que ens separa és la millor fórmula per 

fer progressar la ciutat.  

Ho diu un alcalde convergent que mai ha estat militant d’aquest partit, què curiós, et 

posen l’etiqueta, no ho ets, ha sigut el partit el qui t’ha facilitat poder accedir a aquesta 

formació política la que t’ha permès, t’ha donat la possibilitat d’accedir a aquesta 

alcaldia i sense ser-ne militant l’etiqueta et queda més enllà de canvis de noms i més 

enllà d’independències puntuals. Però és clar, he estat un alcalde convergent, i he 

estat orgullós de ser un alcalde convergent.  

El meu agraïment darrer i més significatiu és a la ciutadania de Manresa, als 

manresans i a les manresanes, al teixit social, econòmic, cultural i esportiu, i a totes 

les entitats que en els moments complicats han mostrat grans dosis de comprensió i 

un alt grau de compromís per continuar avançant plegats malgrat les dificultats. 

Aquesta és la gent, verdaderament per la qual cal treballar i cal lluitar cada dia en 

l’exercici de la nostra feina. Quan hem caigut, han estat al nostre costat. Quan ha 

calgut, entre tots, hem estat capaços de trobar la sortida més adequada en cada 

situació. 

No repetiré el balanç detallat d’aquests mandats que heu pogut escoltar en 

intervencions anteriors, en els quals aquests anys, he tingut el privilegi d’estar al 

capdavant d’aquest Ajuntament. Però sí que voldria recordar alguns moments 

especials i que per mi mereixen una capítol a part, desencallar els conflictes del 

Casino i de la Plaça Bages núm. 1, la consecució del finançament per a l’ampliació de 

l’Hospital de Sant Joan de Déu, la signatura de la federació per crear la UVic-

Universitat Central de Catalunya, la Capitalitat Cultural 2018, la commemoració de les 

Bases de Manresa i la visió del projecte Manresa 2022, amb progressos viscuts des de 

l’inici i fins ara, quan vàrem començar al 2013 o com estem ara al 2020. 
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També hi ha hagut moments molt complicats, la greu situació econòmica del 2011, a 

l’inici del mandat, la que estem vivint ara a causa dels efectes de l’emergència 

sanitària del coronavirus i la crisi econòmica que ha provocat i continuarà provocant. 

Altres no tant rellevants però sí molt sentits, la mort en acte de servei de l’agent de la 

Policia Local Edouard Guillem Trapero, i els lamentables casos de violacions a la 

nostra ciutat, per citar-ne d’altres de significatius. 

També m’agradaria que la ciutat no tingués la desigualtat que té, també m’agradaria 

que la Plataforma d’Aliments no tingués tantes persones que la necessiten, i també 

m’agradaria, evidentment i per això hem treballat i continuarem treballant, per una 

ciutat amb més justícia social.  

Crec que hem fet molt bona feina, però sobretot molta feina, amb encerts i també 

algunes equivocacions, és evident que ens en queda molta per fer. Com deia l’insigne 

historiador manresà Joaquim Sarret i Arbós (pels que no estan avesats a aquesta Sala 

de Plens, explica que és el manresà il·lustre que està al final de la paret de la dreta i 

que ens acompanya tots els plens, no falla mai, i presideix sempre des d’aquell 

magnífic espai els debats i les sessions que es desenvolupen aquí en aquest saló de 

sessions. Com us deia, l’insigne Joaquim Sarret i Arbós deia: “la història en general és 

l’espill on se’ns representa (...), amb exemple d’honor i virtut que devem imitar, i de 

vicis que devem foragitar”. Espero, modestament, que la història recordi aquests nou 

anys amb més “honors i virtuts” a imitar que “vicis” que haguem de foragitar. 

Estem a les portes d’una nova etapa, tenim molts reptes al davant, tant de ciutat com 

de país. I en aquest apartat voldria reivindicar la necessitat que Manresa trobi l’encaix 

en la nova estructura políticoadministrativa de Catalunya i que, d’una vegada per totes, 

es faci efectiu el desplegament de les vegueries perquè la nostra ciutat pugui 

esdevenir, per llei, el que ja és de fet: la capital de la Catalunya Central. Avui ens 

acompanyen molts alcaldes i alcaldesses, però si hi ha un alcalde que creu en la 

Catalunya Central és l’alcalde de Solsona, que no sent de la formació aquesta tan 

estranya que sóc jo, avui ha volgut estar al costat d’aquest alcalde que plega  del seu 

mandat i que té el goig de compartir amistat amb l’alcalde de Solsona i amb aquest 

tema compartir afinitat ideològica. La ciutat està preparada per ser la capital de la 

Catalunya Central, seria un acte de justícia pels manresans i les manresanes, però 

també amb la comarca del Bages i per tot el territori de la Catalunya Central.  

Com us deia a l’inici, és un dia especial en què acaba una etapa i en comença una 

altra. Voldria recordar en un moment com aquest una cita de l’ex presidenta d’Irlanda, 

Mary Robinson: “Ningú pot tornar enrere i començar de nou, però qualsevol pot 

començar avui mateix a escriure un nou final”.  

Quan miro enrere, tampoc voldria començar de nou perquè estic satisfet d’haver pogut 

exercir com alcalde d’aquesta ciutat durant aquests anys.  

Però el que sí que tinc clar és que a partir d’avui començo a escriure un nou final, amb 

la mateixa voluntat de servei i amb la mateixa lleialtat a la ciutat amb què he actuat tot 

aquest temps. 
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Espero saber treballar des de la nova responsabilitat dins l’equip de govern, liderat pel 

Marc Aloy Guàrdia, mantenint la bona relació que he procurat mantenir sempre amb la 

resta de membres, no només del govern, sinó de la resta de l’ajuntament.   

Acabo, deixeu-me que faci una referència personal.  

Per últim, un record a tota la meva família que m’ha fet costat de manera incondicional 

en tot moment, i molt especialment a la Rosa, que sempre ha trobat la manera 

d’acompanyar-me per superar qualsevol situació i seguir lluitant endavant. Gràcies pel 

teu suport.  

Moltes gràcies a tots, per ser-hi, per les vostres complicitats, per les vostres crítiques, 

pel vostre afany de superació, ens obliga el que ens dieu, estigueu des d’on estigueu, 

a ser cada dia més bones persones i millors governants.  

Moltes gràcies a tots per ser-hi, espero continuar responent a les expectatives que es 

generen a partir de l’etapa que comencem dissabte i deixeu-me acabar amb un sentit i 

contundent, 

Visca Manresa i Visca Catalunya!” 

 
Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent: 
 
 
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d
102f50f91?startAt=2417.0 
 
 
 
L’alcalde abans de finalitzar recorda que la propera sessió serà el proper dissabte 27 
de juny, a les 12 h, al Teatre Kursaal.  
 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 

 
El secretari general,       Vist i plau 
         L’alcalde, 
 

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=2417.0
https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06d8bdafd0172c8d102f50f91?startAt=2417.0

