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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 5 de
juny de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 8, amb
caràcter extraordinari i urgent, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no
definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Pere Oms i Pons
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Lluís Serracanta i Cortés
Sr. Antoni Llobet i Mercadé
Sr. Antonio Arderiu i Freixa
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
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ABSENTS
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 13 h i 40 min, i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es
procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos a l’ordre del dia
següent:
1.-

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA
CONVOCATÒRIA I, SI ESCAU, RATIFICAR-LA

Sotmès a votació, el Ple Corporatiu, per unanimitat dels 20 membres presents
acorda apreciar la urgència de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària i
urgent i rafificar-la.
2.-

DONAR L’ENHORABONA A L’EQUIP DE BÀSQUET TDK-MANRESA,
PER HAVER GUANYAT LA LLIGA ACB DE BÀSQUET 1997-98,
CONVIDAR ELS CIUTADANS I CIUTADANES DE MANRESA A
CELEBRAR AQUESTA VICTÒRIA I AUTORITZAR, AMB CARÀCTER
EXTRAORDINARI, LA SORTIDA DELS GEGANTS VELLS AMB MOTIU
D’AQUESTA CELEBRACIÓ

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde president, de data 5-6-98, que
transcrit diu el següent:

“ Atès que l’equip de bàsquet TDK-Manresa ha guanyat la lliga de
l’Associació de Clubs de Bàsquet 1997-98, un títol que fins ara només
havien aconseguit tres clubs en tot l’estat.
Atès que el triomf s’ha aconseguit sobretot gràcies a l’esforç, la dedicació, la
cohesió i l’esperit d’equip mostrat per tots els integrats del club, jugadors,
tècnics i directius.
Atès que aquesta gesta, per la seva rellevància i el seu mèrit, ha estat un
motiu d’enorme alegria i d’orgull per a l’afició del TDK-Manresa i per a tota la
ciutat.
Atès que una fita tan extraordinària es fa mereixedora d’un homenatge molt
especial de la ciutat al seu equip de bàsquet.
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És pel que, com Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Manresa,
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS

1r.- Donar l’enhorabona a l’equip de bàsquet TDK-Manresa, per haver
guanyat la lliga ACB de Bàsquet 1997-98 i, en nom de tota la ciutat dir ben
fort,

FELICITATS, TDK !

2n.- Convidar els ciutadans i ciutadanes de Manresa a celebrar aquesta
victòria, assistint a l’acte de benvinguda que s’oferirà als jugadors aquesta
mateixa tarda a la plaça Major.
3r.- Autoritzar, amb caràcter extraordinari, la sortida de les figures històriques
més importants de la ciutat, els gegants vells, per tal que acompanyin les
autoritats municipals mentre esperen sota els porxos de l’Ajuntament
l’arribada dels jugadors i altres membres de l’equip tècnic i directiu del TDK,
acompanyant posteriorment la comitiva en tot el recorregut que es cregui
convenient, així com efectuant ballades en honor de l’equip manresà”.
El senyor Empez i Garcia manifesta que té una gran satisfacció al poder
presentar aquest dictamen referent a un club que ha donat un dia de joia, i espera
que en doni molts més, a la ciutat de Manresa. Tal com molt bé ha llegit el
secretari, en el primer punt del dictamen la Corporació dóna oficialment
l’enhorabona al TDK, en el segon punt es demana a la ciutadania que vingui a la
plaça Major aquesta mateixa tarda per donar la benvinguda als jugadors i, en
tercer lloc, demanen saltar-se una mica el Reglament de les figures de Manresa,
aprovat pel Ple municipal el 18-5-97, en el qual els gegants vells només sortirien
per la Festa Major i, si escau, en alguna efemèride important. Creu que aquesta
victòria del TDK és prou important perquè el Ple autoritzi que els gegants vells
acompanyin el Consistori en la rebuda d’aquest equip que avui omple de
satisfacció la ciutat de Manresa i espera que ho faci algun dia més.
Quan ha acabat el Ple anterior tenia pensada més o menys la seva intervenció,
però el cap de l’oposició del GMCiU li ha axaifat, perquè, atenent-se al Reglament,
ha dit que faltaven cinc minuts per començar el Ple. Aleshores, ha perdut el fil,
però com que es tracta d’una cosa tan maca i tan bona, parlarà més amb el cor
que no pas el que tenia preparat. Però és igual, perquè suposa que tots els
regidors estaran d’acord amb el que ha dit i, acabarà dient, tal com ho ha fet el
secretari: Felicitats, TDK¡ Visca el TDK¡ I cap a la “final four” de l’any que ve.
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El senyor Arderiu i Freixa diu que el GMPP també se sent molt satisfet de poder
portar aquest dictamen a aquest Ple; creuen que a la ciutat de Manresa li faltava
alguna cosa com això, això dóna vida i que per molts anys puguin exercit tots
plegats semblants obres.
El senyor Oms i Pons diu que avui és festa grossa a Manresa, tenen el millor
ambaixador que podrien tenir, Manresa és coneguda arreu d’Espanya i el Bages
també. Per tant, això és motiu d’alegria, és motiu de festa i és motiu de celebrar
que tenen aquesta afició , és també motiu de celebrar que tenen una Junta
Directiva que s’ha esforçat, que ha fet el que ha pogut i més per arribar aquí, uns
jugadors entregats, amb una entrega i una afició que està per sobre d’interessos
materialistes, que han anat a jugar amb el cor a la mà i han aconseguit el que
ningú es creia que podrien aconseguir. Aquesta és una qüestió de la qual s’han de
sentir satisfets, per la modèstia que sempre ha portat aquest equip, per l’esperit de
lluita, ja que no s’han abandonat mai, ni en els moments que semblaven més
adversos i això només s’aconsegueix amb una gran entrega, amb una gran afició i
amb ganes d’ajudar a què l’afició, que ha demostrat un seguiment important, pugui
estar contenta. Finalment, dir que la lliçó que tant Vitòria com Manresa han donat,
ha estat molt important. De vegades, assisteixen a llastimoses picabaralles
esportives que deixen un regust amarg i trist, i aquí han assistit a una competició
on un ha guanyat i un altre ha perdut, però la germanor i l’amistat entre les ciutats
ha quedat. Aquest és un dels grans exemples que han aportat Vitòria i Manresa a
l’esport, l’afició de Manresa i l’afició de Vitòria i tots s’han de congratular per això,
perquè Manresa, amb la seva modèstia, ha donat una gran lliçó d’esport a tot
Espanya.
L’alcalde intervé dient que tots els grups estan absolutament satisfets de poder
votar afirmativament aquest dictamen i de poder gaudir de la festa que el TDK els
ha donat. Per això, dins del dictamen hi ha dues parts, que creu que vénen a
expressar les dues victòries que hi ha hagut: una és una victòria estrictament
esportiva, i és que dins del camp de joc ha d’haver-hi sempre un que acaba
guanyant, en aquest cas ha estat el TDK i s’han de felicitar perquè ha estat l’equip
de la ciutat; l’altra victòria també creuen que és important, és la victòria cívica, la
victòria que dues ciutats, dos clubs, dues aficions han volgut gaudir de la rivalitat
però també han volgut gaudir de la seva amistat. I és per això que en moments
com aquest és important que trenquin una mica el Reglament i autoritzin, de
manera extraordinària, que les figures històriques de la ciutat donin una
benvinguda a dues victòries: a una victòria esportiva i a una victòria cívica, que
d’alguna forma, han demostrat les dues ciutats.
L’alcalde de Vitòria li ha demanat que faci arribar a tota la ciutat i a la Corporació
les seves més expressives felicitats per aquesta victòria del TDK i ell s’ha permès
la llibertat de demanar-li que fos el pregoner de la propera Festa Major de la ciutat
de Manresa, i l’alcade de Vitòria ha acceptat, amb la qual cosa, creu que poden
refermar una mica que, juntament amb aquesta victòria esportiva hi ha hagut una
victòria cívica i una vinculació entre ambdues ciutats.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 20 membres
presents.
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I havent-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’alcalde
aixeca la sessió, quan són les 13 h i 50 min, de tot el qual, com a secretari,
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat
núm................... i correlativament fins el ........................ .

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde,

