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Agraïment a les autoritats 

• Diputada Maria Senserrich i Diputat al Congres Carles Campuzano 
• Jutge de Pau i Ex alcaldes Albert Mensa i Joan Jovell 
• Alcaldes i regidors 
• Inspector en Cap de Mossos 
• Representats dels partits que ens han volguts acompanyar en aquest ple municipal 
• I ciutadans d’Òdena 
• familiars que també ens heu volgut acompanyar 

 

L’acte d’avui és el resultat del pacte de govern amb els companys d’Esquerra Republicana. El 
pacte, senzill en els termes, comportava compartir l’alcaldia dos anys per cada cap de llista i el 
repartiment de les àrees de responsabilitat. 

Amb aquest acte d’avui Convergència  i Unió  torna a recuperar  l’alcaldia d’Òdena després de 
deu anys d’absència. 

Els  resultat d’aquests dos primes anys de compartir  les  tasques de govern amb el Carles  i  la 
Maria han estat d’absoluta satisfacció, de treball i de dedicació. 

Hem discrepat en algun moment, per coses realment poc importants, perquè el nostre model 
de poble és en els conceptes basics, però importants, el mateix. 

Jo ho resumiria en un poble que vol seguir mantenint  la seva ruralitat. Ens agrada ser poble, 
però no volem renunciar a les bones oportunitats. 

 

Hem  treballat  perquè  el  teixit  associatiu  segueixi  creixent  amb  noves  associacions  com 
l’Associació de Comerç d’Òdena. 

També han estat acollides al nostre municipi en diferents espais municipals  les associacions  
Batincat i Plataforma de Perjudicats per la Hipoteca de l’Anoia on es fan les reunions setmanals 
amb els perjudicats de la comarca. 

En les properes setmanes, tenim el convenciment que una associació d’Empresaris i Propietaris 
del  Polígon  Industrial  Pla  de  les  Gavarreres  serà  una  realitat  ja  que  considerem  que  una 
associació en aquest àmbit és absolutament necessària per Òdena i per la Comarca, però sobre 
tot per les mateixes empreses. 

Hem estat al costat de les associacions i seguirem al seu costat. Creiem que la societat civil té 
un  valor  immens  i  cal  cuidar‐la.  Les  associacions  esportives,  de  propietaris,  de  veïns  i 



d’empreses són un actiu que cal mimar. Ho hem fet aquests dos primers anys de mandat i ho 
seguirem fent. 

Forma part també del nostre model de poble posar en valor el territori que com tots sabeu és 
molt  gran i és un gran actiu que cal preservar. I preservar‐lo vol dir mantenir‐lo en condicions, 
protegir‐lo i tractar‐lo com un espai que també ens obri oportunitats. Diferents iniciatives que 
tenim en marxa així ho demostren. S’està acabat l’inventari del Patrimoni d’Òdena, un treball 
immens i excepcional iniciat en el mandat passat que en els propers mesos tindrem disponible 
i que ens permetrà, no només conèixer  i donar a conèixer el nostre patrimoni, si no que ens 
permetrà definir les estratègies que cal tirar endavant per conciliar l’activitat de lleure i també 
l’activitat  econòmica.  En  les  properes  setmanes  s’espera  la  publicació  de  les  inversions 
subvencionades  amb  els  fons  FEDER,  que  hauria  de  possibilitar  la  posada  en marxa  d’un 
Geoparc a Òdena. Conèixer el patrimoni i posar‐lo en valor és la millor manera de preservar‐lo 
i protegir‐lo. 

Aquest model de poble, que com  ja hem dit que ens agrada com és  i volem mantenir‐lo, no 
esta renyit amb ser una municipi d’oportunitats. 

Estem  treballant  en  la mobilització  de  sòl  industrial  amb  actors  econòmics  que,  no  només 
ofereixin urbanitzar sòl si no que aportin valor al sector urbanitzat amb  l’aportació d’activitat 
industrial. 

D’anys de bonança amb  importants requalificacions de sòl, tan  industrial com residencial, ara 
toca ser molt curosos amb aquestes requalificacions. El sòl no ha d’estar únicament al servei 
de propietaris o de promotors on  l’interès  legítim ha portat a crear sòl en alguns  indrets que 
ara  es manifesten  innecessaris,  difícilment  justificables  i  amb manteniments  inassumibles. 
Creiem en  la mobilització de sòl de feta de manera quirúrgica i amb  interès públic  i sobre tot 
amb interès per l’activitat econòmica i que generi ocupació. 

Diferents iniciatives s’estan gestant per part de gent del nostre municipi i per gent de fora que 
entén que Òdena es  terra d’oportunitats. Oportunitats  són  la ubicació al nostre  territori de 
noves empreses industrials però també ho són empreses que valorin el territori com un actiu 
per desenvolupar‐se, donar a conèixer el territori i crear ocupació. 

Estem treballant des del govern  i seguirem‐fent‐ho, amb  la complicitat de  la Direcció General 
d’Urbanisme  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  en  diferents  iniciatives  per 
aconseguir sòl industrial. 

En  els  propers  dies,  i  liderat  des  del  consell  Comarcal  de  l’Anoia,  a  petició  de  la majoria 
d’ajuntaments  de  la  Conca  d’Òdena,  s’ha  posat  en  marxa  la  modificació  del  Pla  Director 
Urbanístic de  la Conca d’Òdena. Un pla que  ja  va néixer malament  i  amb unes  intencions  i 
expectatives que ja quan el 2008 es va aprovar definitivament estava del tot desfasat i que ara 
és més  una  nosa  que  no  pas  una  eina  que  faciliti  el  creixement. Ningú  ja  no  parla  de  cap 
necessitat de posar 5.700 habitatges a  la zona nord del nostre municipi. Ningú  ja no parla ni 
molt menys pot justificar la necessitat de fer una polígon de 3,7 Km/2 (recordem que Igualada 
té 8,3 Km/2). 



Aquesta modificació del  Pla Director hauria de permetre  incloure  en  el  POUM  aquests  sòls 
amb propostes concretes. 

Esperem en els propers mesos poder disposar de 30.000 m2 urbanitzats de sòl industrial. Des 
de  l’Ajuntament  volem  posar  directament  al  mercat  aquests  30.000  metres  quadrats  ja 
urbanitzats perquè empreses que es vulgui establir en el municipi ho puguin fer en un termini 
molt curt i amb les millors condicions. 

El sòl rústic, també permet fer activitat econòmica i també en aquest sentit pensem que en el 
que queda de mandat, diferents  iniciatives poden  ser  realitat  i generar activitat econòmica. 
Una activitat econòmica que té  l’avantatge que no es deslocalitza mai perquè el seu valor és 
precisament  l’entorn natural en bon estat  i  la proximitat a  la  l’Àrea metropolitana que busca 
espais de lleure amb autenticitat. 

Estem  treballant amb una gran empresa històrica de  la comarca que  tanca  la seva activitat  i 
deixa l’espai lliure per trobar sortides a aquests espais que permetrien igualment poder allotjar 
noves empreses en un curt espai de temps. 

En  els  propers mesos  serà  realitat  un  nou  Pla  Director  Urbanístic  Aeroportuari.  De  plans 
urbanístics els calaixos d’aquest ajuntament n’estan farcits. Ara el pla, en fase de publicació del 
document de “propòsits i objectius”, està a exposició dels Ajuntaments afectats. Esperem que 
a  finals d’any o primers de 2014 hagi superat  les diferents  fases  fins  l’aprovació. Aquest pla, 
molt més modest que els anteriors que mai es van arribar a fer ni tant sols  iniciar, el tirarem 
endavant.  Entenem  que  si  ho  fem  amb  criteris  de  sostenibilitat  econòmica  i  amb  la 
col∙laboració de privats, aquest aeròdrom comportarà activitat econòmica. 

 

ACCCIÓ SUPRAMUNICIPAL 

El  nostre  govern  té  obertes  diferent  línies  de  treball  amb  els  govern  veïns  amb  excel∙lents 
sintonies i com mai fins ara havia succeït. 

Amb Igualada ens hem posat d’acord amb posar a disposició dels odenencs la seva deixalleria. 
Ens hem estalviat 220.000€  i el manteniment que  tindria  cada  any. Des d’Igualada es dona 
també  el  servei  d’orientació  laboral  a  les  persones  aturades  del  nostre municipi.  Des  del 
principi hem cregut que un problema tan seriós com és  l’atur que pateixen els ciutadans del 
nostre municipi volíem  tractar‐lo de manera que  tinguessin  les màximes oportunitats. Poder 
disposar del  servei que  s’ofereix des del  servei d’ocupació  i orientació  laboral d’Igualada és 
precisament el millor que es pot fer pels aturats. 

Hem buscat amb  Igualada poder compartir el  servei de  recollida d’escombraries però no ha 
estat  possible  ja  que  els  governs  anteriors  no  van  pensar  amb  aquesta  possibilitat  ni  van 
preveure  poder‐ho  fer  en  un  futur.  La  gestió  del  servei  a  través  d’una  empresa  externa  i 
participada  pel  propi  ajuntament  impedeix  compartir  el  servei.  Una  oportunitat  perduda. 
Tenim altres vies obertes amb Igualada que esperem puguin donar més fruits per millorar els 
serveis, reduir‐ne la despesa o les dues coses a la vegada. 



Amb Vilanova  i  la Pobla tenim obertes diferent  línies de treballs que també ja donen els seus 
fruits. 

La  setmana  passada  es  presentava  al  Centre  d’Innovació  de  la  Conca  d’Òdena  que 
pràcticament  s’està  acabant  de  construir  a  Vilanova,  d’un  treball  realitzat  amb  l’ajut  de  la 
Diputació  de  Barcelona,  que  ha  de  permetre  dinamitzar  les  empreses  i  propietaris  dels 
polígons del tres municipis  i facilitar  i crear el marc econòmic, perquè els solars  i naus siguin 
l’escenari que busquen noves empreses per venir al nostres polígons.  

L’activitat  econòmica  és  una  cosa  massa  important  com  per  deixar‐la  en  mans  de  cada 
municipi  per  separat.  Era  absolutament  necessari  tirar  endavant  iniciatives,  que  la  pròpia 
Diputació de Barcelona explica com exemple a seguir a altres municipis, per millorar la qualitat 
de  l’entorn  de  les  nostres  empreses.  Sovint  en  els  darrers  anys  s’ha  pensat  només  en  les 
empreses que havien de venir, que cal  fer‐ho, però s’ha oblidat a  les nostres empreses.  I  les 
empreses  són de  la Conca d’Òdena  i de  la Comarca  i  és  absolutament necessari pensar  en 
global perquè tots en sortim beneficiats. El treball presentat marca el full de ruta dels propers 
passos, entre els quals hi ha la creació com ja he apuntat anteriorment d’una associació única 
de propietaris i empreses del nostre Polígon del Pla de les Gavarreres i dels Polígons de Plans 
d’Arau a la Pobla de Claramunt i els de la Riera de Castellolí i Pla de Rigat de Vilanova del Camí. 
Aquest Centre d’Innovació, ni que estigui ubicat a Vilanova, els governs de La Pobla i Òdena ja 
ens l’hem fet nostre per donar‐hi contingut i servei a les empreses. 

S’inicia  també  la  cerca  de  camins  per  posar  en marxa  la  col∙laboració  publico‐privada  en 
aspectes que puguin millorar els serveis de les empreses dels polígons. 

Destacava  l’altre  dia  l’Alcalde  de  la  Pobla  Santi  Broch,  que  el  treball  s’ha  estat  fet 
conjuntament entre els  tres municipis amb alcaldes d’Esquerra, del PSC  i de Convergència  i 
Unió. Absoluta sintonia i solucions pràctiques per la millora de les nostres empreses. 

 

PROGRAMA D’INVERSIONS 

Tothom es conscient de  la  realitzat econòmica de  les administracions  i per  tant, aquest serà 
l’únic condicionant que marcarà la realització de les inversions previstes. 

L’endeutament  del  nostre  municipi  ha  estat  tradicionalment  baix,  equilibrat  s’hi  fa  front 
correctament. Actualment  el  nostre Ajuntament  paga  a  terminis  inferiors  al  30  dies.  Estem 
doncs a l’espera de conèixer les inversions acceptades en el PUOSC per tirar‐les endavant. 

Fins ara hem pogut tirar endavant  la nova Pista Poliesportiva de  l’Espelt  i una parc d’skate al 
costat. La primera  fase de  la nova  il∙luminació Puig Rabat. També  la piscina, que havia estat 
sense cap  inversió  important des de  la seva  inauguració  i fins fa poc fora de normativa. L’any 
passat, en una primera fase s’hi van invertir 156.000€ i la segona fase que estarà acaba el dia 
22 de juny, 140.000€.  

El nou passeig en el tram de 300 metres de  l’Avinguda de Manresa, que fins  l’obertura de  la 
Carretera C15 anomenada Eix Diagonal de Manresa a Vilafranca, serà l’única gran inversió que 



esperem  tenir en marxa  el 2014. El  govern hi porta  treballant des del primer moment  i  en 
aquests moments  s’està  redactant  el  projecte  executiu  que  a  patir  de  setembre  ens  ha  de 
permetre acabar de tancar el finançament. 

Estem treballant per veure de quina manera podem adaptar el projecte de  l’edifici projectat 
com a Centre de Dia i Biblioteca, perquè d’una manera ordenada i eficient, es pugui posar en 
marxa la biblioteca, ja en aquests moments amb una part important del finançament garantit. 

Però en aquests moments de dificultat econòmica cal treballar en  la millora de  l’entorn més 
immediats de  les persones, dels  ciutadans.  En  els propers dos  anys  es posarà  en marxa un 
programa de millora de  les voreres de manera que es puguin reduir en una primera fase,  les 
barreres arquitectòniques que no faciliten la vida de les persones. Serà sobretot en els carrers 
que porten als serveis, edificis municipals o d’activitats de tot tipus. A Òdena hem de millorar 
els camins de vianants que comuniquen el Barri de la Font i la part nord on hi ha Ajuntament, 
Pavelló  Esportiu,  Farmàcia,  Escola,  Llar  d’Infants,  Casal  d’Avis,  l’Església  i  en  un  futur  la 
Biblioteca. 

Al  Barri  de  Sant  Pere  i  el  Pla  de  La Masia,  s’intervindrà  amb  iguals  condicions  per  facilitar 
l’accés dels vianants a Església, Centre Cívic, Llar d’Infants i Pista Poliesportiva. 

El  nostre  compromís  amb  el medi  ambient  també  queda  palès  i  forma  part  de  la  nostra 
implicació amb les següents actuacions. 

S’està acabant de redactar el projecte executiu d’un Street Heat que permetrà construir una 
plata de Biomassa darrera  l’escola  i que donarà servei als dos edificis de  l’Escola  i al pavelló 
esportiu en una primera  fase. En  la  segona  fase  s’afegiran els edificis de  la  llar d’Infants, el 
Casal de Joves  i Biblioteca quan aquesta sigui una realitat. Volem aconseguir millor eficiència 
energètica, reducció de costos i millora del nostre entorn boscós amb la neteja de boscos que 
comportarà la generació de biomassa. 

Voldria destacar aquí el magnífic treball que tot  l’equip de govern ha fet  i sens dubte seguirà 
fent. Llibertat absoluta d’actuació i independència de cada regidor i cada àrea i també posada 
en comú i consens en els projectes i línies estratègiques de treball. 

La relació amb el Portaveu d’Esquerra Carles Casanova,  i alcalde en aquests dos primers anys 
de mandat, ha estat excel∙lent  i ho seguirà sent en els propers dos anys. Les grans decisions 
s’han pres  consensuades  i  compartides,  la qual  cosa  ens ha obligat  a posar‐nos d’acord  i  a 
buscar el consens. Disposar Convergència  i Unió de 4 regidors en el govern  i que Esquerra en 
tingui dos, no ha estat en cap moment obstacle per posar‐nos d’acord. Amb el canvi d’alcalde 
les grans línies de treball seguiran inalterables fins a final del mandat. 

En  línies  generals  doncs  l’acció  de  govern  seguirà  inalterada.  Si  però  que  des  de  l’alcaldia 
intentarem posar una mica del nostre segell i posar en marxa algunes iniciatives més aviat en 
la manera de fer que no pas en les grans actuacions. 

 

 



REVISIÓ DE VALORS CADASTRALS 

Està  pràcticament  enllestida  la  revisió  de  valors  cadastrals  del municipi  que  solucionarà  el 
greuge comparatiu amb municipis del nostre entorn immediat i el greu problema creat el 2007 
quan  es  va  fer  una  revisió  de  valors  amb  una  combinació  nefasta  d’errors  i  expectatives 
excessivament optimistes. 

Els  valors,  per  les  dades  que  tenim  i  que  hem  treballat  amb  la  Gerència  del  Cadastre, 
comportarà  una  important  baixada  de  valors  respecte  els  valors  establerts  el  2007.  Una 
baixada molt allunada de la baixada de valors reals immobiliaris que hi hagut des de 2007 i que 
ve a demostrar que la revisió feta el 2007 no es va fer be. Així, valor del sòl com pot ser el d’un 
habitatge de qualsevol  carrer del nucli  antic d’Òdena, baixarà dels 1088 €/m2, que  se  li  va 
atribuir el 2007, a 210 €/m2. 

Aquesta problemàtica dels valors cadastrals a perjudicat a moltes famílies que ha hagut de fer 
front a impostos injustos per uns valors erronis. També l’activitat econòmica s’ha ressentit del 
problema. Em consta que hi ha operacions que ara estan aturades fins 2014 a l’espera que els 
valors siguin els adequats per Òdena  i permetin  fer operacions adequades al moment  i amb 
una càrrega impositiva justa. 

 

SUPORT A LES PERSONES 

Aquest govern ha estat molt sensible fins ara donat suport a les persones més necessitades oq 
eu es  troben en dificultat per  tirar endavant amb  les necessitats més bàsiques. Hem passat 
d’un pressupost per accions socials de 65.000€ el 2010 a 86.000€ el 2013 i que ampliarem fins 
on faci falta. 

Cal afegir que el pressupost d’educació, majoritàriament per donar viabilitat econòmica a  les 
Llars d’Infants s’ha pràcticament duplicat en els darrers anys. 

La  protesta  que  tots  hem  pogut  veure  fa  uns moments,  demostra  com  d’indignades  estan 
algunes  famílies pel  tancament de  l’edifici de  la  Llar  l’Avió de Paper, que precisament hem 
anunciat aquesta setmana. Tenen tota la raó de manera individual cada una d’elles. Governar 
és prendre decisions que sovint son injustes per algunes famílies però que cal fer‐les des d’un 
punt de vista global i d’interès general per la viabilitat econòmica del tot el municipi. 

3 preinscrits a P1  i 11 a P2 en una  llar construïda per 70 nens ens porta a prendre decisions 
doloroses per tothom. L’edifici de La Llar els Vailets permet donar el servei a totes les famílies 
preinscrites i encara quedaran places disponibles. Cap infant es quedarà sense servei. Tan bon 
punt  les  inscripcions es  tornin a acostar a una certa viabilitat, obrirem novament  l’edifici de 
l’Avió de Paper, que es un edifici modern i privilegiat. 

També s’han augmentat els ajuts al transport escolar per  facilitat que  les  famílies allunyades 
de l’escola Castell d’Òdena que tenen la voluntat de portar la mainada a la nostre Escola, no es 
vegin perjudicades per la distància. 



En els suport a les persones doncs, hi seguirem estan molt a sobre, sabent que aquesta tasca 
no és obligatòria pels ajuntaments però que és absolutament necessària per  fer  la vida una 
mica menys difícil a  les famílies del nostres entorn  immediat, no en va, som  la  institució més 
propera als ciutadans 

 

TRANSPARÈNCIA 

Des  de  la  nostra  entrada  al  govern  ara  fa  dos  anys,  hem  millorat  la  web  amb  les  eines 
disponibles de l’aplicació, l’hem fet més visual i més assequible. Ens agradaria fer‐la nova però 
ara hi ha altres prioritats i també creiem que es pot treure encara més suc a l’actual. 

Volem avançar‐nos a  la Llei de Governs Locals de Catalunya, era en  fase d’avant projecte al 
Parlament,  pel  que  fa  al  que  es  preveu  en  l’àmbit  de  transparència  el  drets  d’accés  a  la 
informació pública aplicant els principis de govern obert que comportarà  la nova  llei. Segons 
l’avant projecte,  les obligacions només  recauran en ajuntaments de més de 5.000 habitants, 
però a Òdena res ens impedeix fer‐ho i ho farem. 

Seguirem doncs afegint  informació a  la web per donar més  informació de  la nostra acció de 
govern o de  les activitats que es  fan arreu del municipi. Amb  la  informació augmentarem  la 
transparència. En aquest camp ens quedar molt camí per fer. Estem plantejant d’obrir un espai 
d’OPEN DATA amb  tota  la  informació del municipi. No es  tracta de  tenir moltes dades, si no 
que aquestes dades siguin accessibles, útils i fàcils d’interpretar. Evidentment que aquest nou 
espai d’OPEN DATA haurà de contenir totes les dades econòmiques de l’Ajuntament, però no 
es tracta només de penjar un pdf amb un pressupost que només el més tècnics entenen. Les 
dades penjades hauran de ser de fàcil comprensió per tots els ciutadans. Els ciutadans tenen 
dret  a  conèixer  on  va  a  parar  cada  euro  del  pressupost  i  els  polítics  la  obligació  de  donar 
aquesta informació de manera comprensible. 

El moviment Open Data impulsa que les administracions comptin amb el ciutadà, fent pública 
la  informació  en diferents  formats orientats  tant  a  ciutadans  com  emprenedors  i  empreses 
perquè puguin informar i desenvolupar nous serveis. 

El Govern d’Òdena estem compromesos amb  la millora de  l'administració  local potenciant  la 
interacció  del  ciutadà  amb  les  institucions  per  aconseguir  una  administració  més  eficaç, 
proactiva, transparent i participativa. 

 

OPOSICIÓ 

No em puc estar de fer referències a l’oposició. Aquests dos anys no han estat gens bons en les 
relacions entre govern i oposició. 

He  tingut en  tot moment  les portes obertes per parlar, explicar, donar  informació  i debatre, 
qualsevol tema del municipi, estratègic o no. Les portes no han estat en cap cas traspassades 
per la oposició.  



En aquest sentit doncs, treballaré per obrir encara més les portes, ara també des de l’alcaldia. 

En el proper ple realitzarem algun canvi en els òrgans que teníem fins ara que no han servit ni 
per debatre ni per acostar posicions. 

Eliminarem  la Comissió  Informativa del Ple perquè des del govern entenem que no ha servit 
per res. Una Comissió Informativa integrada pels 11 regidors ni és operativa ni permet debatre 
els  temes amb profunditat. Ho  intentarem a partir d’ara a  través de  la  Junta de Portaveus, 
essent aquest un espai de debat més reduït. Des de  l’inici del mandat  la  Junta de Portaveus 
està creada i no s’ha reunit mai i per tant el que hem de fer és fer‐la funcionar. Serà convocada 
per qualsevol dels tres portaveus del Consistori les vegades que sigui necessari. 

Paral∙lelament,  i ja ho anuncio ara mateix, convocaré al cap de  l’oposició Francisco Guisado a 
una reunió quinzenal, més les vegades que el Francisco vulgui, per parlar dels temes del dia dia 
i de la nostra acció de govern i també per rebre i escoltar les seves propostes. 

Tot aquest acostament no servirà de res si el Francisco no es vol acostar. No  li demanaré en 
cap cas el seu vot a favor del acords que proposem. En tinc prou en poder‐li explicar el acords 
que portarem al Ple o a  la  Junta de Govern.  Intentaré explicar‐li  i  convèncer de  les nostres 
propostes i ja decidirà el seu grup si hi dona recolzament o no. A la vegada podrà preguntar, en 
un espai que espero que  sigui de màxima  confiança, el que  vulgui  sobre  la nostra  acció de 
govern. 

En  aquest  dos  anys  li  he  demanat  que  fes  aportacions  amb  propostes  als  pressupostos. 
Propostes per demanar actuacions i subvencions del Catàleg que la Diputació obre cada any. Li 
he demanat propostes sobre inversions en el marc de la Xarxa Local de Municipis, també de la 
Diputació. Li he demanat propostes per demanar ajuts també a  les  in versions en el marc del 
Pla Únic  d’Obres  i  Serveis  de  la  Generalitat.  En  cap  cas  he  rebut  cap  proposta  ni  tan  sols 
resposta per part del PSC. 

Li  he  demanat  propostes  com  a  portaveu  del  Grup  de  CiU  i  com  a  regidor  de  les  Àrees 
d’Urbanisme, Serveis  i manteniment  i Promoció Econòmica  i no me’n he sortit. Afegeixo ara 
doncs la invitació a fer propostes i debatre els temes del municipi com a nou alcalde. Torno a 
estendre la ma a l’oposició del PSC, però com ja he dit abans, si l’altre part no agafa el repte jo 
no hi puc fer res. 

 

SOBRE MI 

Deixeu‐me que faci algunes referències a mi ja que precisament del que es tracta el ple d’avui 
és d’escollir l’alcalde d’Òdena. 

Fa prop de 12 anys que visc a Òdena, més concretament a l’Espelt. Al llarg dels anys he donat 
part del meu  temps a diferents associacions  i  fundacions, majoritàriament d’Igualada encara 
que moltes d’elles d’àmbit comarcal. Des que em vaig establir a Òdena he procurat aportar 
part del meu temps per millorar el meu entorn immediat, en aquest cas l’Espelt. 



Diferents temes relacionats amb el territori  immediat, però també amb  la Conca d’Òdena  i  la 
Comarca, van  fer que em plantegés dedicar el meu  temps a  la millora del municipi,  i com a 
conseqüència,  també  de  la  Conca  d’Òdena.  Em  vaig  proposar  ser  l’alcalde  d’Òdena  ja  que 
entenia que un ajuntament era el  lloc per poder aportar  la meva dedicació  a  la millora del 
municipi. Objectiu ambiciós sense haver estat mai en el món de la política. 

Això  em  va  portat  a  presentar‐me  a  les  passades  eleccions  municipals  encapçalant  la 
candidatura  de  Convergència  i  Unió.  A  mitjans  de  2010  es  va  crear  un  grup  de  treball, 
inicialment al marge dels partits polítics, que vàrem anomenar ODENAOBERTA. Aquest grup va 
ser un espai de trobada a qui agreixo enormement  l’acceptació  i  la confiança que em van fer 
afegint‐me al grup. Aquest grup encara continua amb  la mateixa  il∙lusió  i ganes de fer coses. 
Els companys d’ODENAOBERTA ens critiquen de manera que a vegades són més durs que  la 
oposició però que té l’avantatge que la crítica és sincera i no busca altra cosa que la millora del 
municipi. Agraeixo en nom dels 4 regidors de CiU la seva implicació que ens ajuda a millorar en 
la nostra acció com a grup municipal dins del govern. 

Amb modèstia  i  humilitat,  vaig  acceptar  quan  va  caldre  abans  de  les  eleccions,  que  potser 
altres  persones,  potser  més  adequades,  segurament  també  més  conegudes,  havien 
d’encapçalar  a  Òdena  una  llista  de  Convergència  i  Unió.  Vaig  renunciar  al  meu  somni 
d’encapçalar  la  llista  de  CiU.  Vaig mantenir‐me  en  el  grup  acceptant  que  també  des  d’una 
segona posició el projecte era sòlid i també podria aportar el meu coneixement per la millora 
del  municipi.  La  renúncia  per  part  de  qui  havia  d’encapçalar  la  llista  va  comportar  que 
definitivament fos el cap de llista de CiU.  

No  tinc  carnet  de  cap  partit  i  per  tant  vull  agrair  que  Convergència  i  Unió  em  fes  plena 
confiança per recuperar  l’alcaldia  i que hagués acceptat  la meva candidatura. Convergència  i 
Unió busca i accepta a les seves llistes gent implicada en el territori, que aporti una manera de 
fer i gestionar que al final es tradueixi i aporti qualitat de vida als ciutadans. 

Convergència  i Unió  va millorar  el  resultat  passant de  3  a  4  regidors, no  sent  suficient  per 
obtenir la majoria absoluta.  

Aquí  vull  agrair  al  totes  les  persones  el  seu  vot  que  ens  va  permetre millorar  el  resultat 
anterior i a qui esperem no decebre. 

Va sortir en aquell moment un nou entrebanc per poder ser l’alcalde del meu municipi. Aquell 
entrebanc es va convertir amb  l’oportunitat d’haver de pactar amb un altre partit  i haver de 
compartir  el  govern.  Valoro  doncs, molt  positivament  haver  hagut  d’esperar  dos  anys  per 
arribar  al  dia  d’avui motivat  pel  desconeixement  de  l’administració  local  i  el  funcionament 
concret de  l’Ajuntament d’Òdena, en comparació amb  l’experiència  i coneixement del Carles. 
Considero el pacte de  govern  va una molt bona experiència per poder encarar aquests dos 
anys  de mandat  amb  coratge  i  amb molt més  coneixement  del municipi  i  de  la  institució. 
Moltes  gràcies  Carles  pels  coneixements  que  m’has  aportat  i  l’experiència,  sempre  bona, 
d’haver hagut de negociar per tirar endavant el govern  i els nostres respectius projectes amb 
moltíssimes més coincidències que diferències. 



Agraeixo  molt  a  Convergència  i  Unió  aquesta  actitud  d’obertura  a  persones  que  no 
necessàriament  siguin  militants  per  entrar  a  les  seves  llistes.  Crec  que  també  és  sincer 
reconèixer que no és cert, almenys a CiU, que les llistes estan ocupades per persones de partit 
i sotmeses a la disciplina i submissió del partit. 

Jo no estic d’acord amb algunes coses que predica  la Coalició Convergència  i Unió perquè no 
tot és blanc o tot negre, però també és cert que m’hi sento molt còmode. El que jo penso del 
meu entorn  immediat  i de Catalunya  coincideix plenament amb  la majoria de polítiques de 
Convergència i Unió. 

No voldria acabar sense parlar de meu entorn polític immediat. 

Agraeixo enormement  la confiança del Sergi, de  la Ramona, del  Joan  i del Sergi. Han  fet una 
feina  immensa  fins ara  i no  tinc  cap mena de dubte de que  seguiran amb el mateix  ritme  i 
potser, sent ara l’alcalde els exigeixi encara més del molt que ja estan fent. 

Agreixo també  la confiança de  la Maria  i el Carles, no només pel seu vot en  l’elecció que ara 
acabem de fer, si no  la confiança que m’heu fet fins ara. La confiança que heu tingut amb mi 
comentant els temes importants del municipi i també del dia a dia.  

Espero que aquests dos primers anys hagin estat per tots cinc tan emocionants i intensos com 
ho han estat per mi. 

Molts dels que esteu en aquesta sala em coneixeu poc i potser fins i tot alguns ni em coneixeu. 
Alguns dels que esteu aquí us heu passat el dia parlant malament de mi, cosa que entenc com 
un reconeixement implícit que considereu que puc aportar valor a la tasca de govern municipal 
que per això useu segons quines arts que considero d’altres temps. 

Jo només demano respecte. Respecte a les persones i a la institució. Després ja vindrà la crítica 
política  a  la  nostra  acció  de  govern.  Segur  que  he  fet  coses malament  i  seguiré  fent  coses 
malament. Endavant amb la crítica. Altra cosa és que la nostra acció de govern no sigui del gust 
de  la oposició o dels ciutadans. També es poden queixar,  faltaria més!. Un pot manifestar el 
desacord a l’acció de govern. En qualsevol cas però demano el respecte a una acció de govern 
que es recolza en un acord de govern de dos partits que suma majoria. Demano també, que les 
comparacions amb els nostres predecessors, siguin fetes al final del mandat i amb el veredicte 
inapel∙lable de  les eleccions de maig de 2015. Comparar el que s’ha fet en dos mandats de 8 
anys, amb el que nosaltres hem fet en dos anys crec que és del tot injust. Demano que s’esperi 
a final del mandat per valorar de manera global  la nostra acció. Que al cap de dos mesos de 
formar govern del nou mandat ja se’ns critiqués perquè no faríem res  i que el poc que fèiem 
ho fèiem malament, no em sembla una crítica ni adient no constructiva. 

Ser l’alcalde permet decidir moltes coses, però les coses després s’han de fer. El mateix passa 
amb la resta d’equip de govern. La realitat del dia a dia passa per la feina dels treballadors de 
l’Ajuntament.  Si  realment  algun  fa  funcionar  la màquina  són  els  treballadors.  Vull  agrair  la 
tasca dels  treballadors sense els quals seria  impossible desplegar  l’acció de govern. Agraeixo 
doncs  la  tasca  i  dedicació  dels  treballadors  de  l’Ajuntament,  fent  extensiu  l’agraïment  als 
tècnics  externs  que  de  manera  directa  estan  contractats  per  l’Ajuntament.  Dit  això,  els 
demano lleialtat a l’alcalde, al govern i a la institució i la comprensió que l’alternança de partits 



en els governs locals és el sistema que tenim, el que ens hem donat i el que millor funciona en 
democràcia. No sempre en aquests dos anys s’ha entès així per tothom. Estic segur,  i així ho 
demano, poder disposar de la mateixa confiança que jo tinc en tots els treballadors. 

 

FAMILIA 

He deixat pel  final a  la meva  família, que probablement és qui, sense mereixeu‐ho, serà qui 
patirà  la part més negativa de  la tasca de  fer d’alcalde  i per això els vull agrair, no només  la 
seva presència avui aquí, sinó que acceptin la meva opció i que m’encoratgin de fer una bona 
tasca a l’Ajuntament. 

La mare, quan es va assabentar que entrava al govern d’Òdena em va dir: 

Josep  ‐la mare és  l’única persona que  té permís a dir‐me  Josep‐ “Josep, no em  fallis. El pare 
sempre  es  va  comportar  de manera  honrada  els  quasi  8  anys  que  va  estar  a  l’Ajuntament 
d’Igualada”. El que et puc dir ara i des d’aquí és: Mare, no et preocupis. 

Al meus germans, al Quim pels seus consells d’expert sobre com gestionar econòmicament un 
ajuntament, i a tots ells per ser els responsables de llargs debats on qüestionem tot el que faci 
falta, conscient que moltes vegades em porten la contraria tots a la vegada. L’avantatge però 
és que ho fem de manera sincera i des de la confiança que hi ha entre germans. 

A l’Aina i l’Arnau, tots dos ja pràcticament fora de casa. Cert que sovint m’ha vist poc per casa, 
però també vull pensar, almenys això he pretès, que sempre que m’han necessitat m’ha tingut 
al seu costat. 

Per acabar, demanar per avançat disculpes a la Pepa perquè probablement serà qui patirà més 
aquesta alcaldia. Si ara ja portem dos anys en que em veu poc per casa, els dos anys que venen 
seran pitjors. Et demano una mica més de paciència  i que no  llegeixis ni  la premsa  local ni el 
facebook. 

Sé però que ella m’entén. Des que em va conèixer, diumenge passat en va fer 33 anys, sap com 
soc i sap que a Cal Solé som enrevessats de mena i que ens hem d’implicar ens aquells espais 
que permetin millorar l’entorn que ens ha estat generós. 

 

Ja per acabar,  i com en  tot discurs mitjanament acceptable com aquest  i cal una dita, m’ha 
vingut al cap la de Woody Allen que em ve com l’anell al dit quan s’és alcalde i on el mes fàcil 
es dir que si a tot i a tothom: 

“No conec la clau de l’èxit, però se que la clau del fracàs es tractar de complaure a tothom”. 

 

Moltes gràcies a tots 

 


