Josep Piqué i Tetas
Vilanova i la Geltrú, 1 d’agost de 1928

Alcalde de Vilanova i la Geltrú 1976-1979,
empresari
Fill de família modesta, des de l’edat mínima
comença a treballar com administratiu en una
empresa; progressivament, en altres empreses fins
arribar a gerent de Cotesua. El 1974, sent alcalde
Miquel Benavent, a la última renovació municipal
dins del franquisme, va entrar a l’Ajuntament com a
regidor pel terç sindical i va ser tinent d’alcalde de
governació.
El febrer de 1976, pocs mesos després de la mort de Franco, en un tímid intent
d’obertura, es plantejà a tot el país una renovació dels alcaldes substituint la designació
governativa per una elecció entre regidors, en aquestes circumstàncies va ser escollit
alcalde. El seu discurs d’investidura va ser pronunciat en català, el primer en un acte
semblant des de 1939. No va acceptar ser jefe local del Movimiento com ho havien estat
els altres alcaldes. Li tocà actuar en una època singular, plena d’incerteses. Des del seu
lloc propicià els canvis que s’anaven produint, sense que en cap moment hi hagués una
previsió a llarg termini. Afavorí, en el possible, la transformació a la democràcia, sense
frenar-la, però sense ser-ne el motor. Organitza a Vilanova la estructura de la UCD, en
la qual s’hi van integrar algunes persones que tenien càrrecs i actituds similars a la seva.
El 1979, a les primeres eleccions municipals, optà per la continuïtat en el càrrec i es
presentà com a cap de llista de Centristes de Catalunya – UCD. Això l’obligà a dimitir
de l’Alcaldia abans de les eleccions. Des del febrer a l’abril de 1976 va ser l’alcalde
Jaume Riba i Vidal, qui en realitat va ser l’últim del període. A les eleccions del 19
d’abril, la seva llista va aconseguir 3 regidors, dels 21 que en total havia de tenir el
Consistori. Piqué va seguir a l’ajuntament com a simple regidor, sense formar part de
l’equip de govern. Va ocupar el càrrec fins al final de la legislatura.
El 1991 va ser un dels fundadors de l’ADEG, Associació d’Empresaris del Garraf.
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