
BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D’ERC DE LLIÇÀ D’AMUNT – Núm. 46, març 2021

Lliçà 
d’Amunt, 
un poble 
no apte 
per a joves

el butlletí

Ser jove a Lliçà d’Amunt és frustrant, 
fa 14 anys la joventut lliçanenca està 
patint la inacció d’un govern del PSC 
que no aposta per unes polítiques reals 
i efectives que interessin al jovent. 
Durant aquests anys que els socialistes 
han governat el nostre poble hem patit 
un clar retrocés en les polítiques  
de joventut.
El jovent lliçanenc trobem mancances 
en les polítiques específiques en 
aquesta matèria i també en les 
relacionades amb la nostra vida social 
dins del poble. Un transport públic poc 
efectiu i molt car. Les joves no podem 
afrontar el pagament de 2,40 euros 
per poder baixar de les nostres llars al 

centre del poble. El Govern ha prioritzat 
un sistema de transport públic radial 
al nostre municipi. L’Ajuntament no 
aposta per un sistema d’ajuts específic 
destinat a les joves en situació de 
vulnerabilitat. L’elevat cost del transport 
al nostre poble juntament amb la poca 
freqüència d’aquest, fa que el sistema 
de transport sigui ineficaç.

Lleure inexistent 
L’oci al municipi és inexistent. Fet que 
ens obliga a marxar a les poblacions 
veïnes a poder gaudir d’un dia amb les 
amigues. Cal potenciar la idea  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Lliçà d’Amunt

d’ El Galliner. Destinar més recursos  
a activitats atractives. Som moltes  
i estem abandonades.
No hi ha oci, però tampoc hi ha 
habitatge. L’habitatge és escàs i molt 
costós. El jovent lliçanenc que volem 
emancipar-nos dins del nostre poble  
no podem. Aquesta mancança  
no es soluciona construint 750 pisos  
al centre urbà, que de ben segur no 
seran accessibles per a joves. 
Es carregaran l’entorn i no solucionaran  
el problema. Calia pensar el poble  
en el seu conjunt i les seves necessitats.
Lliçà d’Amunt un poble per viure... o no.



ACTUEM CONTRA LA COVID19 La feina del grup republicà

Política d’aparador i castells de foc
No ens hem d’enganyar. Els 
pressupostos són el reflex de les 
polítiques de qui governa, i en el cas 
del PSC de Lliçà d’Amunt sempre 
són uns pressupostos pensats per 
extreure’n el màxim rendiment polític, 
és a dir, polítiques electoralistes que 
prioritzen els castells de foc enlloc 
del que realment necessitem les 
lliçanenques i lliçanencs. 
Aquesta reflexió la fem des de la més 
profunda indignació per les polítiques 
que es duen a terme al nostre 
municipi. Per tothom és coneguda 
la situació dramàtica que vivim des 
del març del 2020: una crisi sanitària, 
social i econòmica que està posant en 
escac moltes famílies i comerços del 
país i del nostre municipi.
Sempre se’ns ha venut la idea que 
Lliçà d’Amunt és un referent en 
matèria de serveis socials i que la 
resta de municipis del nostre entorn 
s’enlluernen amb la nostra manera 

de fer i tractar les famílies que estan 
passant per dificultats. 
Però que ningú no s’enganyi: a la 
proposta dels pressupostos per al 
2021 presentada pel govern amb 
majoria absoluta del PSC els diners 
destinats a les ajudes Covid-19 i a 
la pobresa energètica eren 0 €. En 
canvi s’hi destinaven aproximadament 
2,5 milions d’euros per a projectes 
electoralistes.
Proposta en positiu d’ajuts directes:
A ERC Lliçà d’Amunt no ens agrada 
la manipulació, la mentida i menys 
enganyar i deixar de banda els 
nostres veïns i veïnes. Així que vàrem 
prendre la decisió i la iniciativa, amb 
el grup municipal Lliçà d’Amunt 
en Comú Podem, d’exigir uns nous 
pressupostos amb una partida 
d’ajudes directes per paliar les 
afectacions que pateixen moltes 
famílies a causa de la Covid-19.
Concretament, la nostra petició va ser 

demanar una partida de 700.000 € 
per front a aquestes ajudes, però 
l’alcalde Ignasi Simón del PSC s’hi va 
negar. Si posaven a disposició aquests 
diners, probablement no podrien dur 
a terme els seus projectes de “partit”. 
Com sempre, tornàvem a topar amb 
les polítiques electoralistes. Primer el 
PSC i assegurar les seves cadires  
i després el que quedi pels lliçanencs  
i lliçanenques. Finalment vam 
aconseguir arribar a l’acord per  
a la creació de l’oficina Covid-19, un 
departament de l’ajuntament que 
centralitzarà i durà a terme totes les 
accions i iniciatives relacionades amb 
les ajudes o actuacions per fer front  
a la pandèmia que estem vivint.
Fins a 500.000 €
Aquesta oficina disposarà inicialment 
d’un pressupost de 300.000 € que 
serà ampliada amb 200.000 € extres  
si és necessari i sempre que l’alcalde  
no canviï d’opinió. 

Mesures activades per part de l’oficina covid19 gràcies a les aportacions de l’oposició:



COMPROMÍS AMB LA LLUITA FEMININSTA

Manifest: dones amb tots els drets
De nou, el 8 de Març, commemorem el 
Dia Internacional de les Dones, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels 
drets de les dones i de reivindicació per 
continuar fent evidents les desigualtats 
de gènere. Una reivindicació que va més 
enllà d’aquesta data i que impregna  
els 365 dies de l’any i a totes i cadascuna 
de les persones que conformen la nostra 
societat.
Tot i els avenços assolits, aquest darrer 
any ha suposat un fre en molts aspectes. 
Les desigualtats i les discriminacions 
cap a les dones estan presents i són 
determinants. Les situacions de 
vulnerabilitat que pateixen les dones 
s’han agreujat. Quan s’ha hagut d’aturar 
bona part del sector productiu, el sector 
dels serveis socials, les cures  
i el personal sanitari han estat 
essencials per fer front a aquesta 
situació d’emergència. Paradoxalment, 
però, es tracta de sectors feminitzats  
i amb menys reconeixement social  
i econòmic. 
S’ha pogut quantificar que un 70%  
del personal sanitari son dones i que,  
a Catalunya, les tasques domèstiques  
i les cures no remunerades suposen un 
cost d’uns 2.700 euros anuals per dona. 
Per això, les mesures que cal impulsar 
han de tenir present que ningú es pot 

quedar enrere i que han de cobrir les 
necessitats que sorgeixen i posar fi a 
les desigualtats actuals. És així que, les 
dones pateixen una major precarietat 
laboral la qual cosa es tradueix en 
una feminització de la pobresa i un 
atemptat contra la independència 
personal d’aquestes. 
Des d’Esquerra Republicana i el Jovent 
Republicà treballem per impulsar 
la corresponsabilitat entre dones 

i homes. Defensem que el temps 
i el treball estiguin repartits amb 
equitat de gènere i que hi hagi una 
corresponsabilitat real entre dones  
i homes en les tasques associades  
al treball reproductiu.

Uns horaris més racionals 
Tenim el compromís de tirar endavant 
polítiques de conciliació de la vida 
laboral, personal i familiar per garantir 
que les dones tinguin dret a gaudir de 
temps de lleure i participació en igualtat 
de condicions que els homes. També 
és important replantejar els permisos 

Ja ho tenim enllestit! Disposem de nou espai lila  
al nostre local. Un espai de trobada i empoderament 
per dones, on parlarem i tractarem temes en clau  
de gènere. 
Facilitem un espai per informar dels recursos existents, 
donar resposta a consultes, propostes  
i suggeriments de tots aquells assumptes relacionats 

L’espai lila del local

de maternitat i paternitat apostant per 
permisos iguals i intransferibles. A més, 
continuarem treballant per implantar 
al nostre país uns horaris més racionals 
que permeti cobrir amb les necessitats 
socials i personals i consolidar el factor 
temps com a nova mesura de llibertat, 
equitat i benestar.
Apel·lem a la mobilització amb 
seguretat a favor dels drets de les 
dones, avui i cada dia de l’any, per 
seguir contribuint a una societat 
més justa i igualitària que faci de la 
República Catalana una República 
Feminista de dones i homes lliures. 

Les dones pateixen  
una precarietat laboral 
més gran, es feminitza  
la pobresa

amb les polítiques d’igualtat de gènere.
Un espai per a què les persones que han vist o patit 
una agressió masclista o hagin sentit malestar  
de gènere, puguin fer arribar els seus missatges  
i rebre informació i assessorament de com actuar.
No dubtis en contactar al 722 228 785 o fer-nos  
una visita qualsevol dijous de 20 a 21 hores.



Contra el tancament de l’empresa BOSCH a Lliçà d’Amunt

El ple municipal aprova la moció consensuada i presentada  
per la plantilla contra el tancament de Bosch
La multinacional alemanya BOSCH 
ha anunciat el tancament de la planta 
de producció, R+D i compres de Lliçà 
d’Amunt. Aquest tancament afectarà 
336 treballadores i treballadors 
del territori Català, als que hem de 
sumar 100 llocs de treball directes 
de subcontractes de la mateixa 
planta. Sense oblidar que aquesta 
multinacional a finals del 2021 farà 
efectiu l’acomiadament de 300 
treballadors més de la planta de 
Castellet, deixant al carrer a 1.500 
treballadors i treballadores de tota 
Catalunya. 
En relació amb els treballadores  
i treballadors de la planta trobem una 
situació que convida a la reflexió. El 73% 
de la plantilla que afronta el tancament 
de la planta té més de 50 anys i han 
dedicat un llarg període de la seva vida 
a l’empresa en què treballen. (...)
Aquesta dada ens indica (...) les 
dificultats que tindran en el moment 
d’intentar la reinserció en altres llocs 
de feina. (...), agreujant-se la xifra en el 
col·lectiu femení. (...)
La planta de mecanismes de frenada 
de Lliçà d’Amunt no és només una 
planta productiva sinó que incorpora 
el disseny i desenvolupament de 
productes per a la resta del mercat UE.
Sabent que els resultats econòmics de 
la planta són positius sorprèn aquesta 
decisió (...).  És necessari un pla català 
en favor del sector de l’automòbil que 
permeti la seva transformació i que eviti 
la pèrdua massiva de llocs de treball, 
posant la mirada en l’electrificació de 
l’automòbil, (...).
Per tot el que s’ha exposat, el Comitè 
d’empresa del Grup Bosch proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
l’adopció dels següents punts:
1. El rebuig total al tancament de la 

planta Bosch Lliçà d’Amunt;
2. Manifestar la necessària col·laboració 

de les administracions públiques en 
el compromís d’activar les mesures 
necessàries per a evitar el tancament 
de la planta de Bosch Sistemes de Fre 
a Lliçà d’Amunt;

3. Exigir al Govern d’Espanya, a la 
Generalitat de Catalunya i totes 
les administracions públiques el 
compromís d’un pla de viabilitat de la 
planta de Bosch Lliçà;

4. Instar a la direcció de Bosch a 
replantejar-se les seves possibles 
decisions dràstiques i exigir una 
solució que permeti el manteniment 
de l’ocupació, tant directa com 
indirecta, del conjunt de persones 
treballadores, ateses les enormes 
conseqüències socials que pot tenir  
al territori;

5. Instar a la Generalitat de Catalunya a 
què actuï com intermediari buscant 
una solució que permeti salvar els 
llocs de treball;

6. Manifestar tot el nostre suport als 
treballadors i treballadores en aquesta 
difícil situació a la qual s’enfronten,  
i estem sempre a la seva disposició.

7. Demanar al govern la derogació de la 
reforma laboral del 2010 -2012  

Reunió del comitè d’empresa amb 
alcaldes i càrrecs electes municipals  
de la Vall del Tenes: Iban Martínez, 
portaveu del grup municipal republicà de 
Lliçà d’Amunt; Marta Bertran, alcaldessa 
de Lliçà de Vall; Joan Galiano, alcalde de 
Bigues i Riells del Fai; Francesc Bonet, 
alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana. 
I també: Jordi Albert, parlamentari català 
de la comissió de Treball;
Jordi Solé, eurodiputat que va presentar 
pregunta a la Comissió Europea sobre  
la deslocalització d’empreses.

El diputat al Congrés Gabriel Rufián 
va exposar la situació de la plantilla 
de Bosch en una sessió de control al 
Govern espanyol, on també va brandar la 
samarreta reivindicativa #dislikeBosch El 
portaveu va recordar que la multinacional 
d’origen alemany va guanyar 1.900 
milions d’euros el darrer any i vol 
traslladar la seva producció a Polònia: 
“Bosch no es tanca”.

Seguiment des de tots  
els nivells institucionals

Visita del vicepresident Aragonès i el conseller El Homrani
Pere Aragonès, com a vicepresident en funcions de president, va visitar la factoria 
lliçanenca en una comitiva oficial amb el conseller de treball, Chakir El Homrani. Es  
va reunir amb el comitè d’empresa i a la sortida amb una concentració de la plantilla.

i els articles 42, 43 i 51 del estatut dels 
treballadors/es; 

8. Donar coneixement d’aquests acords 
als representants sindicals de la 
planta Bosch Sistemes de Fre a Lliçà 
d’Amunt, a la direcció de Bosch 
Espanya, al Comitè Executiu Europeu 
del Grup Bosch, a la Presidència del 
Govern d’Espanya, a la Presidència 
de Catalunya, al Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, a la Conselleria 
d’Empresa, Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya i a tots els 
grups del Congrés dels diputats,  
del Parlament de Catalunya  
i del Parlament Europeu.



ACTIVITATS DE LA SECCIÓ LOCAL

ERC Lliçà d’Amunt ha creat la secretaria de Ciutadania,  
que neix amb la ferma voluntat de donar suport a l’eix central 
de les nostres polítiques: les persones. Però això només es 
pot fer des d’una perspectiva real, si coneixem la ciutadania 
del nostre poble.
La irrupció de la covid a les nostres vides ha agreujat 
situacions de discriminació i de desigualtat social que  
no podem diluir en el context general, ja prou difícil  
i preocupant. Més inquietant encara és l’augment de vots  
a l’extrema dreta, també al nostre municipi: vots a favor  
de l’expulsió massiva d’immigrants, la persecució de minories, 
repressió a les dones i tantes altres barbaritats socialment 
injustes i perilloses.
Davant de la injustícia ens hi trobareu sempre, combatent 
l’odi, el racisme i la discriminació. La riquesa intercultural  
i personal és la riquesa del nostre país. Amb aquest propòsit 
de tenir un municipi més cohesionat, inclusiu i solidari, 
convidem totes les persones que en formen part a compartir 
amb nosaltres les vostres idees, vivències i opinions.

El 31 de març  
és el Dia 
Internacional 
de la Visibilitat 
Transgènere, 
per visibilitzar 
les comunitats 
transgènere, 
transsexual i totes 
aquelles que no 
es regeixen pels 
estereotips de gènere preestablerts. Catalunya és referent  
en el respecte i la lluita pels drets de les persones LGTBI+, 
tant a nivell legislatiu amb la Llei 11/2014, que garanteix  
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres  
i intersexuals, com a nivell institucional, amb el Pla d’Igualtat 
2020 del nostre Parlament.
El text assegura que a Catalunya es pugui viure la diversitat 
sexual i afectiva en plena llibertat, però queda molt camí: 
actualment, per demanar un canvi de documents d’identitat 
és obligatori un diagnòstic de disfòria de gènere, és a dir,  
de malaltia mental.  Tenim exemples que a Catalunya no ens 
aturem en la lluita, com la utilització de formularis oficials 
amb les caselles de gènere ‘home’, ‘dona’, ‘no binari’. 

 – Si parlem de llibertats, també volem  
la llibertat d’orientació sexual;

 – Si parlem de diversitat, també volem diversitat 
de famílies;

 – Si parlem d’autodeterminació, també volem 
l ’autodeterminació de gènere;

Una societat inclusiva, igualitària, justa i lliure és el fonament 
de la República Catalana.

Nova secretaria de ciutadania 
d’ERC Lliçà d’Amunt

Visibilitzem la transversalitat

Et volem escoltar, et volem conèixer: tu ets Lliçà.
Te queremos escuchar, te queremos conocer,  
tú eres Lliçà.
يكوعمس  وديرون  يكيلع  فورعت وديرون  نومد سي يتنأ
Geugueunanyula dégueulu, beugueu na la xam, 
Lliçà nga deuk.
Amiin ndjiddi hètadèmaa, amiin ndjiddi andu 
dèmaa, Kaa djibbi nandè Lliçà.

Parlem d’educació
Sembla ser que la davallada  
en natalitat es comença a 
percebre per aquells que afirmen 
que l’educació de 3 a   12 anys no 
és competència municipal.
Les escoles bressol són 
competència de l’ajuntament, 
però aquest no ha invertit 
esforços ni recursos en promoure 
l’educació ni l’estimulació 

primerenca en aquesta franja d’edat. Sort n’hi ha, de les 
professionals que defineixen el servei. Des d’ERC apostem 
per una universalització del servei, per fer-lo pròxim  
a qualsevol que en necessiti fer-ne ús. En canvi, el model  
que defensa l’actual govern és el d’afavorir aquells que en fan 
ús perquè s’ho poden permetre. 
En podem trobar nombrosos exemples, com un intent  
de tarifació per renda que va acabar com a ajut de serveis 
socials. Sembla que és més fàcil de gestionar subjectivament 
l’atorgació dels ajuts des de Serveis  Socials que establir 
unes regles de joc clares i entenedores per a tothom i que 
requereixin d’una baremació universal.
Així, en total disposem de tres escoles públiques actualment 
en la dualitat de dobles línies i línia única en cada un dels 
centres. En el moment de la preinscripció escolar,  
cal doncs estar atent, ja que el joc de la zona única, pensat 
per abaratir costos al departament, és arma de doble fil, 
no ens enganyem: per una banda, permet l’elecció d’escola 
segons projecte i no únicament la proximitat al centre, però 
que depenent de les inscripcions a un o altre centre es 
perjudica les eleccions de les famílies que fan o faran front  
a les inscripcions i el procés de recerca de la que serà la 
segona “casa” dels nostres infants.



Can Montcau

Ca la Miquela

Can Montcau ha esdevingut un espai 
modelable per cobrir necessitats 
electoralistes i empresarials. 
Malauradament, un exemple més de les 
polítiques que patim al nostre municipi  
i en les que no, les persones no són  
el més important. Només importa el vot, 
el benefici immediat més clar.
El març del 2015 se’ns va presentar el 

conveni entre l’Ajuntament i Mango 
per generar ocupació com a benefici 
principal. Recordar que al maig eren les 
eleccions municipals.
Les ofertes de feina de 3-6 mesos, poc 
qualificades, horaris gens conciliadors 
i fins i tot feines per hores no són les 
que necessiten les famílies. Tampoc 
no tenim dades de quants lliçanencs i 

lliçanenques han ocupat aquests llocs 
de feina. La regidoria de Promoció 
econòmica no és capaç de donar-les.
També s’apuntava un futur conveni 
encaminat a la formació. 

Sense reflex al POUM
Ara, 6 anys després, aquesta formació 
encara és un projecte supeditat a un 
canvi en el POUM per declarar d’ús 
logístic diferents àrees de Can Montcau 
i que l’Ajuntament sigui capaç de crear 
aquesta oferta formativa, perquè 
Mango no ho farà.
Aquest canvi d’ús no s’entén amb 
el programa socialista en el que 
ens venien “Continuar fomentant el 
desenvolupament del Parc Comercial 
Can Montcau per crear noves activitats 
d’oci i restauració.”
No tindrem, per tant, un espai pel 
desenvolupament social i cultural  
per a joves, famílies, gent gran, la nostra 
gent.
Al mateix Informa’t, l’alcalde ens 
saludava dient-nos que “tenim el dret 
a exigir que es compleixin els objectius 
i, si no s’han complert, demanar el per 
què i, si no són convincents, demanar 
responsabilitats”...maleïda hemeroteca.

La masia de Ca La Miquela, 
una més que Lliçà d’Amunt 
haurà d’arreglar i mantenir  
a canvi de què una 
mercantil privada 
guanyi diners amb una 
requalificació del sòl. El 
que cal és fer que els 
propietaris les mantinguin 
en condicions, i si no les 

poden mantenir, que les 
cedeixin gratuïtament i no pas 
a canvi de favors. El PSC parla 
de franc, com si fos bo  
i no ho és.  
A la vida tot té un preu  
i el de la masia arribarà més 
endavant i encobert. 

Semàfor vermell

LES PREOCUPACIONS DEL GRUP MUNICIPAL Territori



Seguim creixent en nombre de militants i amics d’ERC. 
Aprofitem aquestes línies per a presentar-vos a dos nous 
companys que darrerament s’han unit a l’equip d’Esquerra 
Republicana de Lliçà d’Amunt. En Francesc Rey, veí del centre 
urbà, treballa com a cap de vendes i projectes a una empresa 
dedicada al packaging primari per a la indústria farmacèutica. 
A més, en Francesc és responsable de projectes per a 
incrementar la sostenibilitat a l’empresa on treballa i soci de 
Green Peace. Benvingut Francesc.
En Francesc Márquez, cursant de primer de matemàtiques 
a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vinculat a Jovent 
Republicà i President de l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya.
De ben segur que aportaran noves idees i aire fresc. 
Empenta, ganes i valor afegit que se sumen a la secció local 
i Lliçà d’Amunt. A la secció local esperem tots aquells que us 
vulgueu sumar al projecte republicà. No dubteu, veniu-nos a 
veure!

El nostre projecte va a més, es renova 
i s’amplia. Cada dia hi ha més gent 
convençuda que tenim un futur i que 
tenim un projecte pel qual val la pena 
lluitar. Noves cares, doncs, se sumen  
al nostre equip.
Les noves incorporacions, sens dubte, 
aportaran frescor i empenta a l’equip 
municipal. Això és el que volem. Són 
gent d’aquí i de diferents àmbits. Són 
gent del món de l’esport, de l’escola,  
de la cultura… Són persones joves, amb 
coneixements i amb idees. Gent activa 
i amb moltes ganes de participar, en 
primera persona, en el futur col·lectiu.
Créixer i rejovenir-se és la millor 
vacuna per no acomodar-se, per no 
desconnectar mai de la realitat  
i de les necessitats reals de la gent. 
Créixer és la millor garantia que la gent 
d’Esquerra no deixarà mai d’estar  
al servei d’aquest poble.

Presenta’t.
La meva 
trajectòria 
és notable al 
poble. Vinculat 
a l’Associació 

d’Estudiants del meu antic 
institut, he fet tot el que  
he pogut per poder millorar  
la vida del jovent lliçanenc 
dins de l’institut. Ara, doncs, 
lluito pel mateix objectiu però 
en l’àmbit nacional a través 
de l’Associació de Joves 
Estudiants de Catalunya.
Com has viscut aquest any 
que portem de pandèmia?
La pandèmia de la covid19  
ens ha deixat a totes les 
joves sense vida. L’Institut 
i la Universitat es fan 
feixugues quan no pots anar 
presencialment, però s’ha de 
dir que alguns docents posen 
molt de la seva part. A Lliçà 
d’Amunt l’ajuntament no ha 
posat de la seva part per 
poder fomentar  
la vida juvenil al poble, i això 
s’ha notat molt.
Com a exestudiant de l’IES 
Lliçà, què cal canviar o 
millorar a Lliçà d’Amunt?
He de dir que l’institut es 

gestiona molt bé, però 
cal millorar la relació amb 
l’ajuntament i que posin més  
de la seva part. Tot i això, 
gràcies a la voluntat de l’equip 
directiu tot va sobre rodes.  
Si haig de dir alguna 
mancança, seria la transició 
ecològica de l’Institut.
Com veus l’oferta 
d’habitatge i serveis pels 
joves de Lliçà?
És molt escassa. La poca 
oferta i el preu elevat que té 
fa que el jovent ens haguem 
d’emancipar a altres ciutats 
o pobles del voltant amb 
una oferta més barata. Els 
serveis juvenils són pocs i els 
comerços que tenim al poble 
no són per a joves.
Què t’ha dut a col·laborar 
amb ERC Lliçà d’Amunt?
ERC de Lliçà d’Amunt té uns 
ideals molt compatibles amb  
els meus. A més, lluita per  
un municipi adequat al 
que ara mateix necessita el 
jovent lliçanenc i la població 
lliçanenca en general. Estic 
emocionat per col·laborar amb 
ERC del meu poble per poder 
fer una transició cap a un 
poble més social.

Benvinguts nous militants!

Un equip que creix

ENTREVISTA  Francesc Márquez, nou militant

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ LOCAL
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El maig de 1930 el setmanari L’Opinió, 
dirigit per Joan Lluhí i Vallescà, 
publica el Manifest d’Intel·ligència 
Republicana, signat entre d’altres  
per Lluís Companys, Antoni Rovira  
i Virgili, Jaume Aiguader, Martí 
Barrera i Joan Casanovas. 
És el primer tret de sortida d’una 
campanya per aconseguir que 
les esquerres i el republicanisme 
s’unexin i facin un front conjunt  
a les eleccions municipals de 1931, 
creant una alternativa potent  
a la Lliga i intentant convertir-les  
en unes eleccions plebiscitàries sobre 
la corona, en uns moments  
de descomposició del sistema 
monàrquic de l’Estat espanyol. 
En aquest manifest es demana 
explícitament la “instauració  
de la República Democràtica”.
El Manifest d’Intel·ligència 
Republicana el signen membres 
de la Unió Socialista de Catalunya 
(Aiguader, Alomar, Serra i Moret, 
Campalans), republicans radicals 
(Aragay, Cardó), republicans 
(Companys, Samblancat, Rovira  
i Virgili), sindicalistes (Barrera, Trilles, 
Peiró), obreristes (Viadiu, Botella)  
i membres d’Acció Catalana (Soldevila, 
Nicolau d’Olwer). En definitiva, aquest 
manifest és l’embrió d’una nova força 
política que esdevindrà transversal, 
de masses i hegemònica pràcticament 
des del seu naixement.

Estem de celebració


