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Alcalde d’Igualada

Moltes gràcies a tots els assistents. Escolteu: soc l’únic alcalde del món que 
pot anar vestit amb roba interior, roba exterior i tots els seus complements fets 
a la seva ciutat. No en trobareu cap més. I això que pot ser una boutade, si jo 
fos italià estaria a la portada del Vanity Fair o de l’Esquire. Què vull dir amb 
això? Vol dir que si som capaços, des del món local, en saber veure totes les 
oportunitats que ens donen tots els actius que tenim a les nostres ciutats, que 
moltes vegades són invisibles, doncs que el nostre país té un futur increïble. 
Des del món local; l’aposta és des del món local. 

Un incís: avui és un dia important perquè tal com avui, un 29 de novem-
bre de 1870, va néixer en Prat de la Riba, periodista, advocat i president de la 
Mancomunitat de Catalunya. Ho dic bé, oi, això? (en Xavier Forcadell amb 
Prat de la Riba és un obsés, i fa bé perquè és un mite).

I hem de fer aquesta aposta pel món local. Nosaltres des dels ajuntaments; 
des d’aquest Ajuntament d’Igualada ho intentem fer. Tenim la sensació que 
fa cinc anys la nostra ciutat tenia una capa d’invisibilitat que ens tapava, i el 
que hem volgut fer és amb, els sectors productius tradicionals però també amb 
d’altres, posar-los en valor. I per tant això que us deia, del vestit, és una realitat. 
Ara hi ha algun alcalde xinès que diu que ell també, però clar, estem compa-
rant magnituds molt diferents. En aquest sentit vull dir-vos que jo penso que 
és important que actes com aquest es facin avui aquí. Nosaltres hem fet una 
aposta pel barri del Rec, creiem que és un actiu de futur, creiem que té moltes 
possibilitats si fem les coses com deia el tinent d’alcalde: pensades, consensuades. 
El món ha canviat molt. El llarg termini és demà-passat. Jo tinc la sensació que 
cada cop més s’ha de comptar amb la ciutadania; malgrat que nosaltres som 
electes i la gent ens ha escollit amb un programa electoral i per fer unes coses, 
la gent cada cop reclama més participar en les decisions, i això és una cosa que 
és bona. I per tant hem d’agafar aquestes coses positives i convertir-les en acció 
política i en realitats. Per tant, esteu en un lloc que era una ruïna fa dos anys i 
que ara és un lloc on s’està debatent el futur del nostre barri.
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Fixeu-vos en els problemes de model o les virtuts del model. Va haver moltes 
ciutats a Catalunya que, erròniament al nostre entendre, varen fer, al llarg dels 
anys, treure dels seus centres de les ciutats el comerç, i van fer centres comercials 
allunyats, amb sales de cinema... Cosa que va provocar que molts centres histò-
rics –molt macos, per cert– de moltes ciutats de Catalunya perdessin potència. 
A Igualada ho volem fer completament al contrari. Igualada ho volem convertir 
en un centre comercial a cel obert i us donaré un parell d’exemples perquè 
vegeu el que estem fent. Aquest dissabte inaugurem el nou cinema d’Igualada. 
Igualada fa tres anys va perdre el seu cinema –ningú anava al cinema, eh, per 
cert, i per això va tancar– però va ser un xoc emocional. Perquè la gent s’havia 
de desplaçar a Abrera o a Manresa o a l’Splau de Cornellà; i això era un xoc 
emocional inclús per als propis comerciants. Nosaltres vam dir: què farem? 
Convertirem Igualada en un centre comercial a cel obert. Com? Doncs ara 
inaugurem un cinema. Ho hem fet consensuadament amb una entitat, l’Ateneu 
Igualadí, amb 153 anys d’història i tindrem un cinema que serà el millor que 
hagi tingut mai la ciutat d’Igualada: és espectacular.

Però en farem més, la idea és tenir-los escampats per diferents llocs. I per 
exemple aquest pati del Museu de la Pell que veieu aquí fora (hi veieu moltes 
fulles, disculpeu com tenim la ciutat, però la ventada de dimarts passat va 
ser demolidora i els equips de neteja van a tot drap), doncs aquest pati era un 
abocador. L’hem arreglat. I alhora, aquí, en els baixos, hi farem un bar: un 
bar modernista molt maco que també farà l’efecte de tibar cap aquí baix, a la 
zona del Rec. Doncs en aquest pati també hi farem un cinema a l’aire lliure; 
i nosaltres podíem fer una cosa convencional, que és ficar unes gandules xules 
per fer cinema a la fresca com fa tothom; però nosaltres volem anar més enllà 
i volem que la gent vegi Igualada com una ciutat innovadora, moderna i ens 
estem plantejant –això que no es gravi, perquè és una idea, ho dic perquè agafeu 
el concepte– de posar, a part de les tumbones, d’aquells jacuzzis inflables i que 
la gent es pugui posar en un jacuzzi a mirar el cinema a la fresca [rialles]. Això 
ho pot algú més a Catalunya? Segurament que no. Doncs a Igualada ho volem 
fer. Volem trencar la dinàmica, la imatge, de les ciutats que estan ancorades 
una mica en l’anar fent. Nosaltres no. En aquests moments qui no s’espavila 
no se’n en sortirà i per tant hem de posar tota la imaginació, tota la innovació 
en fer activitats i fer actes que puguin generar impactes mediàtics que puguin 
donar a la gent la sensació que aquesta és una ciutat bonica per visitar.

Fixeu-vos, l’altre dia vam cloure el Festival Zoom, festival internacional de 
telefilms, i molts del sector ens deien: quina ciutat més maca que teniu. Però 
tenim un problema. Amb el rector de la Universitat de Lleida tenim una discussió 
sobre l’“aragonització” de certa part del nostre territori; des d’Igualada fins a 
Lleida, o comencem a activar-nos tots o ja... Barcelona ho xucla tot, tenim la 
sensació que ho xucla tot; i qualsevol empresari que vol invertir al nostre país 
vol anar immediatament a la plaça Catalunya, al mig del rovell de l’ou. Tenim 
la necessitat de tibar, i per tant de ser imaginatius, propositus, per mirar que 
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aquest territori, que si no s’hi fan coses pot quedar molt tocat i el talent pot 
marxar, doncs fer-li una gran aposta, Per això apostem per la Universitat, fa 
cinc anys teníem 150 estudiants universitaris, ara en tenim 400 però en tindrem 
mil. Aquest és l’objectiu: retenir el talent, fer-ho bé, fer coses singulars, que 
ningú més estigui fent i ser els millors fent això. I no abastar molt, sinó en el 
que ets molt bo abocar-hi tots els teus recursos.

Aquest era una mica la dinàmica. Permeteu que hagi parlat molt de la ciutat, 
però com el tinent d’alcalde som apassionats del que estem fent. Vull dir-vos 
que agraïm molt que es facin aquests actes aquí al territori. És molt important 
que feu això. I segurament per a la gent és un problema el desplaçar-se, és una 
incomoditat, però el nostre país requereix d’un esforç una mica més gran del 
normal per poder fer actes com aquest i per tant aportar la qualitat de les vostres 
intervencions i del territori a ciutats com Igualada, que són ciutats que tenen 
una llarga trajectòria, una història molt gran i que volen seguir formant part 
de la gran història del nostre país. Moltes gràcies.
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