


Prudència, responsabilitat i pa-
ciència fins al desembre. Un cop
passada l’excitació i les primeres
valoracions a cop calent durant la
nit electoral, aquest diari ha con-
vidat mitja dotzena de represen-
tants del teixit social i econòmic
manresà i bagenc a interpretar
els resultats dels comicis de di-
umenge a títol personal. Les con-
clusions a què arriben presenten
aspectes similars tot i que amb ma-
tisos segons els seus àmbits.

La majoria dels consultats, però,
coincideix a apuntar una cosa:
una victòria inapel·lable de l’opció
sobiranista encara que aquesta
hagi assolit la majoria només en
escons i no en vots com havien de-
manat els partits sobiranistes. Al
mateix temps, també marquen
com a objectiu comú la necessitat
de replantejar les relacions amb la
resta de l’estat, un aspecte en què
es mostren poc optimistes i no es-
peren cap moviment fins passades
les properes eleccions generals,
previstes per a final de desembre.

Pel que fa als punts de discor-
dança, el principal té a veure amb
la prioritat del govern entrant,
mentre per als uns és assegurar la
recuperació econòmica del país,
per als altres és assegurar les po-
lítiques socials més elementals. 

Cal que el govern tre-
balli per la indepen-

dència i pel dia a dia»
Aquestes

eleccions han
generat un cli-
ma d’il·lusió i
això es nota en
la gent. Crec
que el fet dife-
rencial és que

l’estat espanyol no té un projecte
de futur definit i això genera pes-
simisme a tots els nivells. Les for-
macions que proposen canvis són
les que millors resultats han ob-
tingut, i això tant es pot aplicar a
les sobiranistes com, a la seva ma-
nera, amb Ciutadans. 

Fins a les eleccions generals del
desembre crec que hem d’esperar
més moviments simbòlics i estra-
tègics que no pas reals. Hem de ser
prudents, però hem de tenir clar
que el PP farà de la qüestió catala-
na un dels temes centrals de la
campanya electoral que ve. Hem
d’estar preparats perquè incre-
mentaran la seva línia dura pre-
sentant-se com l’única garantia
per a la unitat d’Espanya. El que
realment ens caldria ara és fer un
govern de coalició que pogués re-
unir el màxim de sensibilitats pos-
sibles i fos capaç de tirar endavant
el procés sobiranista sense deixar
de banda l’acció de govern.

Segurament tots esperàvem una
majoria en vots a banda de la ma-
joria en escons, i això és un tema a
què ara haurem de fer front. Tam-
bé m’han sorprès els resultats de
Ciutadans. Tot i no estar d’acord
amb ells, s’ha de reconèixer que
han fet una campanya molt bona, i
això els ha servit per consolidar-se.  

L’elevada participa-
ció no ha influït: els

vots s’han repartit»
Els resultats

deixen una ma-
joria no prou
consolidada
per a Junts pel Sí
per impulsar el
projecte que te-
nien. L’escenari

que es planteja és perquè conti-
nuïn treballant pel procés tot i que
d’una manera condicionada. Crec
que, com a mínim, les eleccions
han servit per deixar clar que la
majoria de catalans volen la inde-
pendència. Tot i això, aquestes co-
ses s’haurien de decidir en refe-
rèndums, no en eleccions nor-
mals».

Cal que els partits segueixin tre-
ballant per poder impulsar el pla
que tenien d’entrada. Si poden
dur-ho a terme de la manera que
ho tenien plantejat, estic segur
que el que en surti acabarà sent
una bona notícia per al país.

La veritat és que no m’ha sor-
près gran cosa dels resultats. Una
mica ja es podia veure per on ani-
rien els trets a partir de les en-
questes i de com havia anat la
campanya. No crec que l’elevada
participació hagi influït a decan-
tar els escons cap a una banda o a
l’altra. Em sembla que els vots que
s’han sumat en aquestes eleccions
s’han repartit equitativament.

És obvi que a partir
d’ara Rajoy no podrà

mirar a una altra banda»
Les eleccions

deixen un esce-
nari bastant
obert, perquè el
partit que ha
guanyat ho ha
fet en escons i

no en vots i això ho aprofitaran al-
guns partits per restar-li validesa.
Tot i això, aquest resultat és el que
compta a l’hora de la veritat i és
obvi que a partir d’ara, Rajoy no
podrà mirar cap a una altra ban-
da com si no passés res.

Serà difícil, perquè la CUP ja ha
dit que no pensa investir Mas com
a president. El que caldria és que
sorgís un govern amb ganes de go-
vernar i millorar les condicions de
vida dels seus ciutadans en àmbits
com ara les condicions laborals o
les polítiques socials. A hores d’a-
ra, a Catalunya no tot són flors i
violes; a casa nostra avui hi ha gent
que ho està passant molt mala-
ment i hi ha temes que cal resol-
dre de manera urgent. 

M’ha sobtat l’ascens de C’s i
CUP i com el PSC ha aguantat el
tipus. També és sorprenent que
Unió hagi quedat fora, crec que no
ha entrat al Parlament per culpa
de la tensió interna que ha viscut
i que li ha passat més factura que
als socialistes. El que vam veure
ahir marcarà la dinàmica del que
pugui passar de cara a les gene-
rals; és previsible que el PP no
continuï a la Moncloa i esperem
que el nou govern sigui més sen-
sible amb Catalunya. Ara mateix,
la tensió que hi ha és inaguanta-
ble i s’haurà de fer alguna cosa per
resoldre-la ben aviat. 

El que importa és
que, qui lideri el pro-

cés, el gestioni bé»
Crec que

amb els resul-
tats de diumen-
ge ha quedat
molt clar què
vol el poble,
però ara caldrà
veure què fan

els dirigents. La principal incòg-
nita és veure com es gestionaran
entre partits molt diversos, enca-
ra que tinguin un objectiu en
comú com és la independència. 

La il·lusió per fer les coses hi és.
He parlat amb els representants
de diversos sectors, i les ganes per
fer les coses hi són, encara que el
paper de la CUP generi certs re-
cels. Fins ara, els empresaris te-
nien la certesa que CDC seria més
prudent abans de fer qualsevol
mena de pas, però ara tenen la por

que la CUP tiri pel dret. Encara ens
queda per veure com s’organitza-
ran els partits per fer un pas enda-
vant ferm i decidit cap a la inde-
pendència. Amb tot, crec que el
procés està ben encarrilat. 

La sorpresa de la jornada d’ahir
és veure com s’ha redistribuït l’e-
lectorat del PP cap a Ciutadans.
Tot i això, a efectes del procés no
crec que tingui gaire importància:
qui és espanyolista, és espanyo-
lista. No crec que hi hagi hagut un
transvasament de votants sobira-
nistes. El més important és que,
qui ara es posi al capdavant del
projecte, el gestioni bé. 

Fins que la gent no
voti obertament, això

no se solucionarà mai»
L’única cosa

que sabem del
cert és que, ara
per ara, hi ha un
percentatge de
gent molt alt
que ha votat a
favor de l’opció

independentista, i això s’haurà de
gestionar fent política de veritat.
Tard o d’hora s’haurà de fer un re-
ferèndum fent propostes reals
perquè la gent pugui decidir més
enllà de la por.

Fins després de les generals, si
es mou alguna cosa serà de sota-
mà, però és normal, ja que aques-
tes coses demanen serenor i un
tractament especial. De moment,
els empresaris hauran de seguir
treballant i el govern que surti
hauria d’intentar millorar la com-
petitivitat de les empreses. Enca-
ra que alguns cops ho pugui sem-
blar, el món no s’atura pel procés;
és cert que és un tema molt im-
portant, però ara hem de passar a
la gestió del dia a dia. 

La correlació de forces no m’ha
sorprès especialment, ja que pel
tarannà de la campanya era previ-
sible. També es podia esperar una
participació elevada, ja que enca-
ra que alguns ho neguessin, aques-
tes eren unes eleccions plebiscità-
ries i la gent sabia que s’hi jugava
moltes coses. Si la gent hagués par-
ticipat poc, per a mi no hauria si-
gut una sorpresa, sinó una decep-
ció. Ara bé, fins que la gent no de-
cideixi obertament, aquest tema
no se solucionarà mai.  

L’elevada participa-
ció demostra que el

nostre país està ben viu»

Ara el pan-
orama és una
mica incert,
però cal que es
pugui formar
un govern ben
aviat que garan-
teixi tirar enda-

vant el procés i el país. En aquest
moment, els partits haurien de sa-
ber posar Catalunya al davant dels
seus interessos particulars. A ho-
res d’ara ja hem cremat unes
quantes etapes del procés i, per fer
front a les que queden, haurien de
fer front comú i anar tots a l’una.

El que s’hauria de fer és buscar
fórmules que permetin governar
el país i assegurar-ne la governa-
bilitat. No es tracta només de ma-
nar sinó que també cal que s’ac-
celeri i es consolidi la recuperació
econòmica. Personalment, crec
que aquest hauria de ser l’objec-
tiu prioritari del govern, perquè ja
s’han fet petits avanços, però que
per a nosaltres són molt impor-
tants, i que ara cal poder assegu-
rar.  

S’ha de destacar molt positiva-
ment l’elevada participació que hi
va haver en les eleccions. Dades
com aquesta sempre són molt
benvingudes perquè demostren
que el país està socialment viu. 

S’ha vist clar que l’in-
dependentisme ja no

té aturador»   

Ara el que
toca és tirar en-
davant i veure a
qui tocarà lide-
rar aquest mo-
viment. Tot i
això, aquestes
eleccions han

demostrat que el procés en què
ens trobem ja no té aturador. 

Processos com aquest són molt
llargs i molt difícils de tirar enda-
vant i no podem pretendre haver-
lo completat en només dos o tres
anys. Ara tot just estem a l’inici i
hem de vetllar perquè segueixi en-
davant de la millor manera possi-
ble, tal i com hem fet fins ara. 

Els resultats d’alguns dels par-
tits que es presentaven a les elec-
cions no han sigut ni de bon tros
com me’ls esperava. De totes ma-
neres, el que m’agradaria destacar
és que tanta gent hagi volgut votar
aquesta vegada. Per anar bé hau-
ria de ser sempre així i que la gent
es mobilitzés. Fins ara, mai no ha-
via hagut de fer cua per poder vo-
tar, i ahir en vaig haver de fer. 
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PEP CORRAL | MANRESA

Empresaris i activistes valoren positivament els resultats de les eleccions i insten els partits a formar un nou govern

Quin és l’escenari que es desprèn de les eleccions de diumenge?

Preveu que hi haurà moviments en les properes setmanes?

L’han sorprès els resultats de l’escrutini?

LES PREGUNTES
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El teixit social manresà és optimista
TEMA DEL DIA
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MANRESA SOCIETAT

Entre les al·legacions presenta-
des pel grup municipal del PSC al
nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) hi figura una
demanda explícita que el docu-
ment faci marxa enrere en les mo-
dificacions de planejament plan-
tejades per facilitar l’ampliació de
l’hipermercat Carrefour al sector
dels Trullols de Manresa.

L’al·legació formulada pel grup
polític d’oposició explica que el
nou pla general urbanístic, en l’ac-
tual fase d’aprovació, planteja can-
vis de paràmetres de la gran su-
perfície comercial dels Trullols
que possibilitaran de manera efec-
tiva «doblar la superfície comercial
existent davant l’oposició actual
manifestada per totes les associa-
cions de comerciants i botiguers de
la ciutat que no consideren sufi-
cients les contrapartides anun-
ciades fins ara –no sabem si ex-
plicitades o no en algun docu-
ment– com a compensació a
aquest major aprofitament».

Davant aquesta situació, la pe-
tició que formula el PSC és «tornar
als paràmetres establerts en l’actual

planejament vigent». Que el
POUM facilita l’ampliació de l’hi-
permercat va ser fet públic pel
primer secretari local del PSC, Fe-
lip González, el 14 de març passat.

El Carrefour podria ocupar
48.000 m2 en planta baixa si s’a-
prova definitivament el POUM tal

com està ara. El 19 de març es va
fer l’aprovació inicial del planeja-
ment i queda la provisional i la de-
finitiva. Actualment el Carrefour
ocupa prop de 24.000 m2.

Amb l’actual pla general vigent,
que data del 1997, el Carrefour
també podria créixer fins als 48.000

m2, però ho hauria de fer pujant
una planta a sobre de l’actual.

El mateix però diferent
El nou pla preveu els mateixos
metres d’ampliació que l’actual-
ment vigent. La diferència per als
detractors d’aquest punt concret
del nou POUM és que, a la pràcti-
ca, créixer en alçada seria signifi-
cativament més car que fer-ho en
superfície, fins al punt que el cost
ho faria menys viable.

La diferència que veuen com a
realment significativa els defensors
de la modificació del POUM per-
què l’ampliació pugui ser en su-
perfície és que l’ampliació actual
preveu contraprestacions per a la
ciutat mentre que la que es podia
fer fins ara no. 

Si es fa l’ampliació, la contra-
prestació seria el 15% dels diners
que s’estalviïn creixent en horit-
zontal en comptes de vertical, més
la construcció d’una rotonda da-
vant de l’hipermercat, més la ur-
banització de l’avinguda dels Pa-
ïsos Catalans des del Decathlon
fins a la carretera de Viladordis, un
vial que clau per a la ciutat.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

El PSC al·lega en contra que el nou pla
urbà faciliti l’ampliació del Carrefour

El partit d’oposició demana a l’equip de govern de CiU que torni als paràmetres establerts a l’actual planejament

EL DEBAT DEL NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL El PSC de Manresa ha presentat al·legacions al nou pla urbanístic
de la ciutat i ha demanat a l’equip de govern de CiU que convoqui immediatament reunions de treball de la comissió de grups municipals 
per avaluar totes les presentades –un total de 315– a l’aprovació provisional del document marc
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Abans-d’ahir va acabar el ter-
mini per presentar al·legacions al
Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal, que el març passat va su-
perar la fase d’aprovació inicial.
N’han arribat 315. El pla vigent,
el del 1997, quan va passar per la
mateixa etapa, va rebre les al·le-
gacions de quinze col·lectius. 

L’Ajuntament va allargar el
període per fer al·legacions del 7
de juliol, la data prevista inicial-
ment, al 30 de setembre, respo-
nent la petició feta per la UBIC i
la Cambra de Comerç. A partir
d’ara, han informat fonts del
consistori, recollides les al·lega-
cions, comença el període per re-
visar-les, determinar quines s’ac-
cepten i en quina mesura, i in-
troduir canvis en el document.
També s’hi han de fer els possi-
bles canvis derivats dels informes
sectorials amb eventuals modi-
ficacions que es rebin tenint en
compte que el POUM s’envia a
organismes de la Generalitat i de
l’estat (comerç, habitatge, ACA...) 

Introduïts els canvis (fruit de les
al·legacions i dels informes),  es
portarà el document al ple mu-
nicipal per a l’aprovació provi-
sional. Prèviament a la votació, es
farà un informe del resultat de les
al·legacions (quantes n’hi ha ha-
gut, quantes s’han acceptat, etc).
Aprovat provisionalment, pas-
sarà a la Generalitat, de la qual de-
pèn l’aprovació definitiva. 

GEMMA CAMPS | MANRESA

315 peticions 
de particulars 
i entitats per fer
esmenes al POUM  

Imatge d’arxiu del president del grup del PSC, Felip González

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Felip González ha explicat que
l’al·legació presentada pel PSC a l’a-
provació provisional del POUM
demana que faci marxa enrere en
l’opció de facilitar l’ampliació de
l’hipermercat, però no descarta
canviar de postura «si ens diuen
quins beneficis pot tenir per a la
ciutat» i aquests «compensen».

REDACCIÓ | MANRESA

«Que diguin quins
beneficis pot tenir
per a la ciutat»

ERC també ha alertat que el
creixement de l’hipermercat pot
perjudicar el comerç del nucli
urbà –l’existent i el que es pugui
obrir, per exemple, a la Fàbrica
Nova– mentre que CiU s’ha mos-
trat pragmàtica perquè la ciutat no
deixi escapar unes valuoses com-
pensacions.

REDACCIÓ | MANRESA

Temença d’ERC
que es perjudiqui el
comerç del centre 

Segons el PSC, el POUM preveu
l’ús comercial en totes les seves
modalitats (del petit al territorial)
en gairebé totes les localitzacions
d’activitats econòmiques, i es re-
nuncia a la distribució espacial de
les activitats que provocaria una lo-
calització de l’activitat comercial als
sectors perifèrics. 

REDACCIÓ | MANRESA

Renúncia a la
distribució de les
activitats

Representants d’associacions de
comerciants s’han mostrat fins
ara inquiets perquè l’ampliació
no serveixi per fer més gran la su-
perfície d’hipermercat sinó per
obrir unes grans galeries comer-
cials amb una oferta variada de
marques que podria desequili-
brar la distribució de l’oferta. 

REDACCIÓ | MANRESA

La possibilitat
d’unes grans
galeries inquieta
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