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Manresa signa el Pacte de Ciutat
per a la Promoció Econòmica i la
Cohesió Social
Hi ha participat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, els representants dels
grups del govern i altres grups del Ple i entitats representatives dels interessos
sindicals, empresarials i socials

Polítics, sindicalistes, empresaris i agents socials que conformen el Pacte de Ciutat | AjM

Acte solemne de signatura del Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social,
aquest dilluns a la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, amb la participació de
grups polítics i entitats representatives de l'àmbit econòmic i social. El document consta de 12 grans
objectius per combatre els efectes de la crisi, des d'ara fins a la finalització del mandat, l'any 2019.
En el mandat anterior ja es va tirar endavant una primera edició del Pacte de Ciutat, que els
signants van valorar positivament.

La signatura d'avui arriba després de l'aprovació del protocol del Pacte de Ciutat, al Ple Municipal
del mes de maig. Els signants han estat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, representants dels
grups municipals de CDC, ERC, PSC, C's i el regidor adscrit Miquel Davins; i també diverses
entitats sindicals empresaris i socials: Cambra de Comerç, PIMEC, Federació Empresarial de la
Catalunya Central, UGT, Creu Roja i Càritas. Representants de CCOO han estat presents també
a l'acte de signatura però faran un procés participatiu intern abans d'adherir-s'hi.

En el document, que podeu consultar integrament en aquest enllaç, figuren els objectius i les línies
d'actuació principal (un total de 109, amb un increment considerable respecte el Pacte de Ciutat
anterior, en què eren 63), per pal·liar les situacions de vulnerabilitat social i intentar contribuir a la
recuperació de l'activitat econòmica i l'ocupació. 
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Els signats del Pacte de Ciutat, es comprometen a treballar en 12 objectius principals, entre els
quals el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics per combatre els efectes negatius en
les famílies a causa de la crisi, la millora de la formació als aturats, el combat de l'abandonament
escolar, prioritzar les despeses adreçades a les necessitats socials, aprofitar el potencial del
Centre Històric, l'aposta per l'economia productiva o cercar el consens públic-privat per millorar
les infraestructures de la Catalunya Central.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha expressat la satisfacció per la signatura del pacte i ha
afirmat que el seu èxit dependrà del grau de compliment de mesures concretes i ha avançat que els
resultats seran convenientment avaluats. En tot cas, ha valorat molt positivament la voluntat de
consens i d'entesa entre els grups polítics i entitats participants, que "ens hem posat d'acord en
un punt de partida, al qual altres entitats es podran adherir i podran enriquir". L'alcalde ha
recordat que l'objectiu principal és contribuir a reduir la taxa d'atur i millorar la qualitat de vida
dels ciutadans.

En la mateixa línia, la primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell, així com diversos representants
dels signants han manifestat la bona notícia que és per a la ciutat aquest document encaminat a
lluitar per pal·liar la situació de crisi encara ben intensa a la ciutat, i han assegurat que treballaran
per ampliar el consens i aconseguir que s'hi adhereixin també més entitats i associacions del
teixit social i econòmic de la ciutat. En el mandat anterior, després de la signatura el març de 2013,
un total de 41 entitats s'hi van adherir, una xifra que es confia igualar i superar en aquesta edició
del Pacte de Ciutat.

Pàgina 2 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/61191/manresa/signa/pacte/ciutat/promocio/economica/cohesio/social



Regió7 DIMARTS, 19 DE JULIOL DEL 2016 5

MANRESA SOCIETAT

FRONT COMÚ Han passat tres anys d’ençà que partits i agents econòmics van rubricar, el 26 de març del 2013, el primer Pacte de Ciutat 
per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social. Ahir el van reeditar. Té més mesures que l’anterior (passa de 63 a 109) i Creu Roja i Càritas en
formen part des del primer dia. Com aleshores, es cercarà la implicació de la resta de la ciutat. Tindrà vigència durant el que resta de mandat



Manresa té des d’ahir al vespre
el segon Pacte de Ciutat per a la
Promoció Econòmica i la Cohesió
Social. És un pacte més ambiciós
que el primer. Dels 63 punts que va
fixar aquell, dels quals se n’han
materialitzat prop del 75%, se-
gons informació aportada per l’A-
juntament, passa a 109. També té
una durada més llarga que el pri-
mer pacte. Entre els punts nous, la
promoció i l’habitatge tenen una
presència destacada. 

El pacte no només beu de pro-
moció i habitatge, però. Un dels
punts més inèdits té a veure amb
l’àmbit de la cohesió, la inclusió i
el desenvolupament social i pas-
sa per acordar un salari mínim de
ciutat per a concessions adminis-
tratives i els contractes d’obres
que adjudiqui l’Ajuntament, així
com les subcontractacions que
se’n puguin derivar.

L’han signat tots els partits amb
presència al consistori manresà,
llevat de la CUP i de Democràcia
Municipal (en el primer es van abs-

tenir la CUP i PxC) Aquesta darrera
formació -DM- amb un «no» d’en-
trada però que no és rotund, que
es podria transformar en un «sí». 

Creu Roja i Càritas
Qui s’hi ha afegit des del primer
moment han estat Creu Roja a
Manresa i Càritas de Manresa,
mentre que en l’anterior ho van fer
a posteriori, juntament amb 40 en-
titats més que el van anar subs-
crivint, a les quals es «convocarà
properament», va explicar ahir
Mireia Estefanell, perquè s’hi tor-
nin a sumar. Lluís Vidal Sixto, se-
cretari d’Organització de la Unió In-
tercomarcal de CCOO del Vallès
Occidental i la Catalunya Central,
hi era present, però no va signar el
document perquè CCOO ha intro-
duït canvis en la seva participació
i ha de consultar-ho amb les bases.
Sí que van signar el plec l’alcalde Va-
lentí Junyent; Mireia Estefanell, re-
presentant del grup municipal
d’ERC; Josep Maria Sala, repre-
sentant del grup municipal de
CDC; Felip González, represen-

tant del grup municipal del PSC;
Miguel Cerezo, representant del
grup municipal de C’s; Miquel Da-
vins, regidor de l’Ajuntament; Pere
Casals, president de la Cambra de
Comerç i Indústria de Manresa; Es-
teve Pintó, president de PIMEC- Ca-
talunya Central; Salvador Cots,
president de la FECC; Miguel Es-
pejo, secretari general de la Unió In-
tercomarcal UGT Bages-Berguedà;
Miquel Riera, president de l’As-
semblea Local de  Creu Roja Man-
resa; i Jaume Espinal, de Càritas Ar-
xiprestal Diocesana de Manresa.

Il·lusionats
Junyent, que va demanar un aplau-
diment dels signants després de
rubricar el document, va  atribuir a
l’experiència positiva del primer
que s’hagi reeditat. En acabar va re-
marcar que «sabem que l’èxit [del
pacte] dependrà de les mesures
concretes que posem en funciona-
ment». Espejo es va congratular
per, com a mínim, «intentar» mi-
llorar la situació de moltes persones
que encara noten la crisi. Casals va
parlar d’un «acord de mínims» que,
malgrat això, no s’ha de menystenir
perquè és fruit de l’acord. Va re-
marcar el paper de la comissió de
seguiment «perquè alguns acords
no estan concretats». Pintó va repetir
la felicitació de Junyent i Espejo.
González ho va aprofitar per «con-
vidar els que encara no hi són a su-
mar-s’hi. Sobretot  els que fins ara
s’han mantingut en una posició
més escèptica. Perquè des del PSC
podem entendre el seu escepticis-
me, però no renunciem a enriquir-
nos del seu indubtable (insisteixo,
indubtable) compromís públic». 

GEMMA CAMPS | MANRESA

Un pacte econòmic i social més ambiciós es
reedita prioritzant la promoció i l’habitatge 
Dels 63 punts del primer, dels quals se n’ha executat el 75%, passa a 109 Ahir el van signar els partits i agents implicats

Per l’esquerra, a la fila de dalt, Davins, González, Casals, Junyent, Sala, Pintó i Espinal i, davant seu, Cerezo, Estefanell, Cots, Espejo i Riera

El pacte signat ahir serà vigent
coincidint amb la durada del man-
dat de la corporació municipal i, en
tot cas, com a màxim, fins al 30 de
juny del 2019. El primer, signat el
26 de març del 2013 en un acte que,
com el d’ahir, va tenir lloc al saló de
sessions de l’ajuntament, tenia un
període de vigència coincidint

amb la durada de l’anterior mandat
i, en tot cas, com a màxim, fins al 30
de juny del 2015. Fa més d’un any
que havia esgotat la seva vigència. 

Com en aquell, i «amb la finali-
tat de consolidar els compromisos
d’actuació establerts i facilitar-ne l’a-
valuació, es realitzarà un segui-
ment regular del seu desplega-
ment per valorar el grau d’assoli-

ment dels resultats i els compro-
misos assolits. S’elaborarà quadri-
mestralment un observatori d’in-
dicadors a escala municipal sobre
els nivells d’ocupació i atur, als
efectes d’estudiar l’evolució de la cri-
si i l’efectivitat de les mesures adop-
tades» i «es crea una comissió de se-
guiment que es reunirà amb ca-
ràcter quadrimestral, formada per

un representant designat per ca-
dascuna de les parts». També com
en aquell,  es convida a «adherir-se
a aquest pacte i a participar en el seu
seguiment a tota la societat man-
resana». Això és: «les organitza-
cions, entitats, centres educatius,
col·legis professionals o qualsevol
altre ens amb una certa implicació
en el teixit social manresà».

G. C. | MANRESA

El primer acord va esgotar la vigència el juny del 2015

MARTA PICH

Mitja hora de rellotge signant
Com ja va passar en la primera
edició del pacte, van trigar

més les signatures que no pas les in-
tervencions posteriors. Els partici-
pants, dotze en total, van haver de
signar cadascuna les tretze pàgines
del document del pacte. En total, van
trigar trenta minuts de rellotge. 



L’APUNT

Àmbit de la promoció econòmica 
i del foment de l’ocupació: 
Desenvolupar la figura del Tutor
d’empresa dins de l’OAE que vetlli
perquè les persones i empreses que
vulguin obrir una activitat tinguin
l’acompanyament de l’administració.
Adhesió a la Plataforma de Finestreta
Única Empresarial. Figura tutor-tècnic
municipal per assessorar cooperatives. 
Àmbit de promoció de la ciutat: 
Reconvertir la Fundació Fira
Manresa.  Executar el Pla de
Màrqueting Turístic. Promoure la
marca «Manresa, cor de Catalunya»
amb el seu significat més ampli.
Cercar i reforçar elements
identificatius de la ciutat de Manresa
respecte a altres ciutats de Catalunya.
Gestió integrada del turisme a
Manresa. Pla de Projecció Exterior de
Manresa 2015-2022. Fomentar el
desenvolupament urbanístic del Parc
Tecnològic i potenciar la implantació
d'empreses. Manresa, capital de la
cultura catalana 2018.  
Àmbit de la formació i la
qualificació professional: 
 Concessió de beques de formació
per persones majors de 45 anys.
Àmbit d’impuls al Centre Històric: 
Designar un comissionat que lideri
un equip interdisciplinari per afrontar
«de forma transversal» la gestió
d'aquest espai clau de la ciutat.
Elaborar un pla transversal de
mesures pel Centre Històric.
Incentivar noves fórmules per a la
rehabilitació d’edificis d’habitatges:
cooperatives d’habitatge i concessions
d’ús i gestió. Elaboració d’un estudi
d’impacte del projecte «Arranjament
façanes Centre Històric». 
Àmbit de cohesió, inclusió i
desenvolupament social:
 Acordar un salari mínim de ciutat
per a les concessions administratives i
els contractes d’obres que adjudiqui
l’Ajuntament de Manresa, així com les
subcontractacions que es puguin
derivar de les mateixes. Redacció del
Pla Local d’habitatge, amb una clara
orientació de política social. Inscripció
dels pisos de titularitat municipal al
Fons Català d’Habitatges de lloguer
destinats a polítiques socials.
Incrementar l’habitatge social. 
Àmbit d’espai públic i mobilitat:
 Elaborar un pla de xoc per al
manteniment dels barris. Millorar la
connexió entre el Centre Històric i
l’eixample (Passeig-Guimerà).
Treballar per la connexió de la
comarca amb l’eix Mediterrani.

ALGUNES NOVETATS
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Manresa reedita un pacte de ciutat més ambiciós
centrat en la promoció i l'habitatge
Dels 63 punts del primer, dels quals se n'ha executat el 75%, passa a 109. El van signar els partits i agents
implicats

19.07.2016 | 07:49

GEMMA CAMPS | MANRESA Manresa té des
d'aquest dilluns al vespre el segon Pacte de
Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió
Social. És un pacte més ambiciós que el primer.
Dels 63 punts que va fixar aquell, dels quals se
n'han materialitzat prop del 75%, segons
informació aportada per l'Ajuntament, passa a
109. També té una durada més llarga que el
primer pacte. Entre els punts nous, la promoció
i l'habitatge tenen una presència destacada.

Un dels punts més inèdits té a veure amb
l'àmbit de la cohesió, la inclusió i el desenvolupament social i passa per acordar un salari mínim
de ciutat per a concessions administratives i els contractes d'obres que adjudiqui l'Ajuntament, així com
les subcontractacions que se'n puguin derivar.

L'han signat tots els partits amb presència al consistori manresà, llevat de la CUP i de Democràcia
Municipal (en el primer es van abstenir la CUP i PxC) Aquesta darrera formació DM amb un "no"
d'entrada però que no és rotund, que es podria transformar en un "sí".

Creu Roja i Càritas

Qui s'hi ha afegit des del primer moment han estat Creu Roja a Manresa i Càritas de Manresa, mentre
que en l'anterior ho van fer a posteriori, juntament amb 40 entitats més que el van anar subscrivint, a
les quals es "convocarà properament", va explicar Mireia Estefanell, perquè s'hi tornin a sumar. Lluís
Vidal Sixto, secretari d'Organització de la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Occidental i la
Catalunya Central, hi era present, però no va signar el document perquè CCOO ha introduït canvis en
la seva participació i ha de consultarho amb les bases.

Sí que van signar el plec l'alcalde Valentí Junyent; Mireia Estefanell, representant del grup municipal
d'ERC; Josep Maria Sala, representant del grup municipal de CDC; Felip González, representant del
grup municipal del PSC; Miguel Cerezo, representant del grup municipal de C's; Miquel Davins, regidor
de l'Ajuntament; Pere Casals, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa; Esteve Pintó,
president de PIMEC Catalunya Central; Salvador Cots, president de la FECC; Miguel Espejo, secretari
general de la Unió Intercomarcal UGT BagesBerguedà; Miquel Riera, president de l'Assemblea Local
de Creu Roja Manresa; i Jaume Espinal, de Càritas Arxiprestal Diocesana de Manresa.
Il·lusionats

Junyent, que va demanar un aplaudiment dels signants després de rubricar el document, va atribuir a
l'experiència positiva del primer que s'hagi reeditat. En acabar va remarcar que "sabem que l'èxit [del
pacte] dependrà de les mesures concretes que posem en funcionament". Espejo es va congratular
per, com a mínim, "intentar" millorar la situació de moltes persones que encara noten la crisi. Casals va
parlar d'un "acord de mínims" que, malgrat això, no s'ha de menystenir perquè és fruit de l'acord. Va
remarcar el paper de la comissió de seguiment "perquè alguns acords no estan concretats".

Pintó va repetir la felicitació de Junyent i Espejo. González ho va aprofitar per "convidar els que encara
no hi són a sumars'hi. Sobretot els que fins ara s'han mantingut en una posició més escèptica. Perquè
des del PSC podem entendre el seu escepticisme, però no renunciem a enriquirnos del seu
indubtable (insisteixo, indubtable) compromís públic".

Althaia tanca 25 llits a l´estiu i els
reobrirà a mitjan setembre

Manresa

Es redueix l'activitat quirúrgica programada no urgent ni
preferent pel període de vacances

Llobet no pot més i plega de
regidor per centrarse en la
Generalitat
Amb la reserva d'energia esgotada, el
portaveu del govern municipal posa fi a
una etapa

Menú principal Manresa Bages Berguedà Solsonès Anoia/Baix Llobregat Moianès Alt Urgell/Cerdanya Agenda Bàsquet Manresa Guia comercial

Menú principal

Menú

Subscriute Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Cultures Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis

Per ĺ esquerra, a la fila de dalt, Davins, González, Casals, Junyent,
Sala, Pintó i Espinal i, davant seu, Cerezo, Estefanell, Cots, Espejo i

Riera  marta pich

ÚLTIMA HORA Incendi forestal a Sant Feliu Sasserra

http://www.regio7.cat/servicios/rss/rss.jsp
https://twitter.com/diariRegio7
http://www.regio7.cat/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.regio7.cat/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:;
javascript:;
http://www.regio7.cat/
http://temps.regio7.cat/cataluna/barcelona/manresa
http://temps.regio7.cat/cataluna/barcelona/berga
http://temps.regio7.cat/cataluna/barcelona/igualada
http://www.regio7.cat/
http://www.regio7.cat/manresa/
http://www.regio7.cat/manresa/2016/07/19/althaia-tanca-25-llits-lestiu/371189.html
http://www.regio7.cat/manresa/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuCpZmS_zlwbTA7s5q3ML6WZ__QNhjY9-VzqmqDvHGAZqSUsRQuBJZJST9PoE-4PnNt4FMY12_M22LZ5lKbV8PK4A-UFUIpITLxgnXFzRtGQpNDB0KJGvlHYin9Se6RGQHEprOBdncXj6KbU3W3zEPp_PBizHxm3u007-96omzfJSuM8elAbODXPcyIHflV1_4aiyIGhfe8Oxvg7UuDePPctmCdhIJWKTEZSbmfQvpES1ctNWkoSoeqkUsJzQ&sig=Cg0ArKJSzGncEpMCu1PpEAE&urlfix=1&adurl=http://p161.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=kTRqBvhEmMbPzIZ8XXpXRScfo174Y%2b7SopabQtD7d5RpJlVaeo30wybfDQ5hgge7NqSdfUBLsazo9qXPQuyjI3AMRLdxPyVVP%2bbShxNl3ZcaQMbcbffZpZckFpnns7mUwjhwyDsBemdwQsyoeGB0msPAXaKesWeFFiXdendi45A%3d
http://www.regio7.cat/manresa/2016/07/19/althaia-tanca-25-llits-lestiu/371189.html
http://www.regio7.cat/manresa/2016/07/19/llobet-no-pot-mes-plega/371188.html
http://www.regio7.cat/manresa/2016/07/19/llobet-no-pot-mes-plega/371188.html
http://www.regio7.cat/manresa/
http://www.regio7.cat/bages/
http://www.regio7.cat/bergueda/
http://www.regio7.cat/solsones/
http://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/
http://www.regio7.cat/moianes/
http://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/
http://oci.regio7.cat/agenda/
http://www.regio7.cat/esports/basquet/acb/calendari/manresa.html
http://empreses.regio7.cat/
http://www.regio7.cat/manresa/2016/07/19/pacte-economic-social-mes-ambicios/371220.html
http://oci.regio7.cat/tv/
http://oci.regio7.cat/cine/cartelera/barcelona/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstQu7H4hpH-cKnRxXtseZB8uCePCoXsVh81UTQBQztgBzMpnkGtC2CHx_w0e_cKZj0utoKg4W1DPzMz0lS_XJ0LS_y0lTT1u_BuniliB4rrWqutNkhSwFu5wadLXhUwbxUv55LWexWUzfDk4ndCZIfxiCtNktJbEKqUt4Rm-UU2OBgHjP0SGyq6Hbs-L89BF6ZrLZ2qA72y8E8gX7gHOi_NxcTyYvjYhUaw9wLVMKc6XdaKh9QQMpPIv0eQGCb-wg&sig=Cg0ArKJSzCfUonD0TkFJ&adurl=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOkv4bEMtkCY&nm=2
http://www.regio7.cat/manresa/
http://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/
http://www.regio7.cat/esports/
http://www.regio7.cat/economia/
http://www.regio7.cat/opinio/
http://www.regio7.cat/cultures/
http://oci.regio7.cat/
http://www.regio7.cat/salut/
http://www.regio7.cat/comunitat/
http://www.regio7.cat/multimedia/fotos/
http://www.regio7.cat/servicios/servicios.jsp
http://www.regio7.cat/fet-divers/2016/07/18/incendi-forestal-crema-sant-feliu/371156.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2RZt5dSNV_vGKLHCzAbU0r7oCfSn1dtEx5WunIIDp5z0oeUCEAEgsabNImDVhYCAvAigAcGA1vwDyAEDqAMByAPBBKoExQFP0CPaA8vF9lRdwf_vAnMjvKL6RZ5HSnxDaJo5rHOuwBF1MaWDPH19tQq8ydeuR7KoZbppb4qH1zcSGyEC8z0C8uHPHRRRCRjzw9EWr9lX8DFmRVCCMiINzTbRLO0t1m2R4-TYpLS5zVnKGbgZ6vt5-xVzygCvP035LWF8XcKCq9NwKl-Am2JsKd09zH2J1jcbiuZUVl5vjrUf0HvJ4YBcXPdZ0SplbS5RdROEIX5_RpwPBK9qF4DljXx2arz0ArJNMCH4QYgGAaAGA4AHp_-pA6gHpr4b2AcB&num=1&cid=CAASEuRogvioRjW1vIwbEzM8m0n8NQ&sig=AOD64_3H31DprGZmGuMyvb21sdiiKnir-g&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=http://www.google.es/adwords/%3Fchannel%3Dgdn-ef-aw%26sourceid%3Dawo%26subid%3Des-es-gdn-aw-1_103649699695%40%5Ewww.regio7.cat%2420270


Economia | Pere Casals | Actualitzat el 19/07/2016 a les 09:51

Sovint és qüestió de lideratge
«Som el 2 % de la població de Catalunya, una mica menys pel que fa a la
generació de riquesa, tenim potencial en molts camps, però no en traiem el profit
que podríem»

Un projecte ambiciós necessita lideratge, altrament és molt més complicat d'assolir-ne els
objectius. El líder ha d'aconseguir per una banda proposar una estratègia creïble i un pla d'actuació
en consonància, que siguin coneguts, acceptats i admeses les dificultats i problemes que sorgiran
durant el procés. I per l'altra ha de saber sumar els potencials i la voluntat de l'equip que l'ha de
dur a terme, gestionant el grup de forma eficient i positivant les situacions complexes que hauran
de superar. Penso que una de les seves qualitats ha de ser saber gestionar la informació amb
unes notables dosis de transparència, que permetin tenir l'equip ben informat de metes i
dificultats. Liderar amb opacitat no sol funcionar. També ha de tenir una certa legitimitat i ha
d'actuar amb generositat, no aprofitant-se de la situació o afavorint injustament uns quants.

Dir que el projecte europeu està mancat de lideratge és encertat. Els líders legítims, el
President de la Comissió i el del Parlament, no exerceixen. No comuniquen, no sabem on ens
porten ni se'ls veu al peu del canó quan hi ha problemes, siguin refugiats, indignats o Brèxit. Per
contra la Cancellera alemanya, que és molt respectada, es limita a exercir sobre alguns temes.
Ha liderat l'austeritat, que és una estratègia per assolir objectius macroeconòmics desitjables i
importants, però no se l'ha vist forçant actuacions microeconòmiques per suavitzar-ne els efectes
colaterals, que són el gran germen de l'actual indignació i rebuig del projecte europeu. Qui ens ha
endeutat és inabastable, i se n'ha acabat culpant als immigrants i refugiats, obrint la porta a una
xenofòbia que pot arruïnar el projecte. Tampoc se l'ha vist explicant als britànics els problemes
d'abandonar la UE, sembla que no se sent legitimada ni vol entrar en problemes aparentment
domèstics dels països, però que acaben essent-ho de tots els europeus. Aquest no lideratge
d'Europa ens convé resoldre'l aviat, i no serà fàcil.

A petita escala en tenim un cas semblant al Bages, des de fa anys. A diferència d'altres
comarques, en que el lideratge dels grans temes l'entoma l'alcalde de la capital, penso que de
forma legítima però poc lògica, els diferents alcaldes de la comarca no s'han posat mai d'acord en
atorgar el lideratge de les qüestions cabdals a l'alcalde de Manresa de torn. El qual segurament ha
volgut evitar trepitjar altres competències municipals, però el resultat és que no s'han abordat
grans mancances. I no em refereixo sols a la reclamació d'infraestructures o d'un paper més
digne i just a les institucions catalanes, sinó a la coordinació de competències locals que permetin
mancomunar molts més serveis, planificació de sòl industrial a nivell comarcal amb molta més
lògica, sentit i atractivitat per inversions foranes, estructuració i potenciació conjunta de tot el
potencial turístic, etc.

Som el 2 % de la població de Catalunya, una mica menys pel que fa a la generació de riquesa,
tenim potencial en molts camps, però no en traiem el profit que podríem. Segurament la societat
civil organitzada no ho sabem empènyer prou, ni tenim la legitimitat per suplir aquesta situació.
Però si més no hem d'explicar que, sense envair autonomies municipals, amb un projecte
engrescador, un pla d'accions clar, transparència total i un líder legítim amb ganes, es podrien
delegar competències i anar tots junts cap a l'objectiu. De fet fins ara el projecte europeu s'ha
tirat endavant així, cedint sobirania envers la causa. No caiguem en el seu mateix error.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/13528/sovint/questio/lideratge


	caratula_recull
	160718_naciomanresa
	160719_regio7
	160719_regio7_cat
	160719_naciomanresa

