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Cloenda institucional

Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

Diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

Només, per cloure aquest acte, vull agrair-vos que hagueu triat Manresa. 
Vull agrair-vos a la Diputació, la Societat Catalana de Geografia i el Consell 
Comarcal –des de l’Ajuntament hi hem col·laborat, però bàsicament amb els 
promotors d’aquesta jornada de desenvolupament local i el patrimoni natural 
i cultural– que hagueu vingut aquí. És una oportunitat per a nosaltres donar 
a conèixer tot el que està passant al voltant del Geoparc i el que està passant 
quant a patrimoni a tota la comarca del Bages i també a la seva capital, a 
Manresa. A tots els que us heu decidit a venir, gràcies per ser-hi. Quedeu-vos 
a dinar, perquè si no no coneixereu el patrimoni gastronòmic i enològic i per 
tant és convenient que us quedeu perquè si no no podrem justificar que hem fet 
aquesta aposta per poder mostrar el ric patrimoni que tots tenim en els diversos 
llocs d’on venim: paisatgístic, històric, vitivinícola i miner.

Jo, abans de venir aquí, era al Vallès, que hi tenia una reunió d’aquelles que 
els polítics sempre diem “una reunió molt important”, i la veritat és que era 
una reunió important i tensa. Però dit això, hem acabat i hem pogut arribar a 
la cloenda. I quan els hi he dit on anava, a unes jornades de patrimoni que fem 
a Manresa, hom m’ha preguntat: El Guardiola es manresà? Bé, el Guardiola és 
santpedorenc, no ens apropiem de coses que no són pròpiament, però és bagenc. 
I ha continuat: Doncs el patrimoni immaterial més significatiu que teniu és el 
Guardiola. I com que la reunió ja havia donat per molt, li he dit: El Guardiola 
és bagenc, però bàsicament el Guardiola és universal. I he intentat aclarir que 
anàvem a parlar de patrimoni natural i cultura, no de patrimoni immaterial 
i personal. De fet intentava traslladar al meu interlocutor, acabada la reunió, 
que havia de marxar per intentar ser a les dues amb tots vosaltres.

Només m’agradaria afegir una cosa, com a diputat de Medi Ambient. Jo 
crec que avui és un dia per citar l’Stephen Hawking, quan alertava sobre el 
canvi climàtic. Tenim un element comú, i és que tots volem posar en valor el 
patrimoni. Tots sabem de la significació que té mostrar el nostre patrimoni, 
posar-lo en valor, cuidar-lo. Però hem de fer un esforç perquè si no cuidem 
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l’entorn, les properes generacions serà difícil que puguin gaudir-lo i puguin 
continuar mostrant allò que durant moltes generacions i durant molts anys 
els nostres predecessors i la pròpia generació nostra està cuidant i posant en 
valor. Necessitem i està a les nostres mans aturar aquest canvi climàtic. Perquè 
si no... Havíem sigut mar, però no sé què serem si no som capaços de minvar 
els efectes del canvi climàtic i aconseguir que no hi hagi un escalfament com 
està havent-hi.


