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La nova executiva manté Fontdevila 
de president fins que Aloy sigui alcalde
Esquerra Manresa ha renovat l’executiva local en 
una assemblea que ha avalat per unanimitat l’única 
candidatura presentada. L’encapçala l’actual president, 
Ramon Fontdevila, que continuarà la tasca iniciada el 
2015 fins a la tardor per acompanyar Marc Aloy —que 
aquest juny serà alcalde de Manresa— fins al final d’un 
trajecte que es va començar a trenar ara fa dos anys. 

Al costat de Fontdevila, repeteixen a l’executiva alguns 
membres que també han estat fonamentals en la 
consecució de l’alcaldia de Manresa. I entren persones 
noves que s’han anat sumant al projecte republicà des 
de la darrera campanya electoral. El nou equip agafa 
el compromís de continuar fent créixer el projecte 
republicà a Manresa i de donar el suport necessari a un 
Grup Municipal que, amb l’alcaldia, augmentarà encara 
més les seves responsabilitats envers la ciutat. 

La nova executiva d’ERC Manresa: Ramon Fontdevila 
(President); Mireia Vila (Secretaria d’Organització); 

Manel Tàpia (Secretari de Finances); Josep 
Tomàs (Secretari d’Imatge i Comunicació); Teresa 
Sánchez (Secretària de Gent Gran i Barris); Mariona 
Descarrega (Secretària de Dona); Sílvia Fernández 
(Secretària de Nova Ciutadania); Muntsa Clotet 
(Secretària de Política Municipal); Ferran Martínez 
(Secretari de Militància); Miquel León (Secretari de 
Planificació Estratègica); Sílvia Sanfeliu (Secretària de 
Cultura); Marc Aloy (President del Grup Municipal), i 
Queralt Torres (representant del Jovent Republicà).

El reconeixement del conflicte polític, una taula de negociació entre 
Govern català i espanyol i la validació dels acords en una consulta a la 
ciutadania de Catalunya, que tindrà la darrera paraula sobre el futur 
del país. Aquests són els punts més destacats de l’acord entre Esquerra 
Republicana i el PSOE, que busca l’obertura d’una nova etapa basada 
en el diàleg efectiu, obert i sincer, i l’aposta pel reconeixement i l’entesa 
institucional. El text ha estat ratificat pel 96,6% del Consell Nacional. 

“No venim a buscar victòries de partit, volem que sigui un guany de 
país. I portar-hi els grans consensos de país: referèndum, amnistia i 
fi de la repressió”, en paraules del coordinador nacional d’Esquerra 
Republicana, Pere Aragonès. Així mateix, el vicepresident del Govern 
també afirma: “Cal acabar amb la via judicial i posar sobre la taula el dret 
a l’autodeterminació. No renunciem a res, hem d’iniciar un nou camí 
perquè l’estat faci política. Fins ara no n’ha fet”.

Carles Mundó, Conseller de Justícia 
del govern de Carles Puigdemont 
i Oriol Junqueras, cessat pel 155, 
presentarà a Manresa el seu llibre 
‘El referèndum inevitable. Del judici 
endavant’ (Grup 62). Serà el 29 
de gener, en un lloc i hora encara 
per concretar (se’n farà publicitat 
quan estigui tancat). Des del banc 
dels acusats, Mundó exposa una 
visió del camí recorregut i planteja 
les condicions necessàries per 
a un projecte polític sobiranista 
guanyador.

Negociació entre Govern català i espanyol 
i darrera paraula per a la ciutadania

Mundó presenta el 
seu llibre a Manresa 
el dia 29 de gener

PART DE LA NOVA EXECUTIVA, AMB RAMON FONTDEVILA AL CENTRE (DRET)
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S’aprova un pressupost de 91 milions d’euros, 
amb més de 10 milions d’euros en inversions
El ple del 19 de desembre va aprovar —amb els 
vots de l’equip de govern d’ERC i JxC i els del grup 
a l’oposició del PSC— un pressupost de 90,99 
milions d’euros per al 2020, en el qual destaca el 
capítol d’inversions —que se situa per sobre dels 
10 milions—, però també l’augment de les partides 
destinades a la despesa social, als projectes 
d’ocupació, al manteniment o a l’habitatge. Tal com 
remarca el tinent d’alcalde de Presidència, Marc Aloy, 
es tracta del pressupost més elevat de la darrera 
dècada, que permet començar a complir amb un 
programa electoral que demanava una ciutat més 
verda i més dinàmica, per convertir Manresa en una 
ciutat de trobada, agradable per viure-hi i conviure-hi.

Entre les inversions més destacades trobem la 
nova avinguda dels Països Catalans —que finança 
majoritàriament la Generalitat—, la urbanització 
del carrer del Balç, l’enderroc de la Carpa del Riu i 
la urbanització de l’espai resultant o reivindicacions 
històriques, com la urbanització del carrer Germà 
Isidre, a la Font dels Capellans, o del passatge dels 
Predicadors. A banda, s’eleva la partida del Pla de 
Xoc de manteniment de la via pública fins als 1,25 
milions i, en habitatge, se sumaran 150.000 euros als 
50.000 euros de microcrèdits de l’any passat per a la 
compra i reformes d’habitatges destinats al lloguer 
social, i 50.000 euros més per a millores d’eficiència 
energètica en habitatges socials.

Pel que fa a equipaments, la inversió estrella, amb 
més d’1,5 milions d’euros, correspon a la finalització 
dels nous accessos del Museu Comarcal, que acollirà 
el futur Museu del Barroc de Catalunya. També es 
destinaran 308.000 euros a la renovació del tartan de 
l’estadi d’atletisme del Congost; 280.000 (el doble que 
l’any anterior) a millorar centres educatius; i 265.000 a 
l’edifici del mercat Puigmercadal.

En el capítol d’ingressos, destaca la recuperació 
de la categoria de Gran Ciutat per a Manresa —a 
l’haver superat de nou els 75.000 habitants—, fet 
que reportarà a les arques municipals 550.051 euros 
més que el 2019. També hi ha un increment previst 
d’impostos i taxes, fruit de l’augment aprovat de les 
ordenances fiscals, de l’1,23% de mitjana. I augmenten 
les subvencions que rebrà l’Ajuntament, sobretot a 
través dels fons FEDER.

ELS REGIDORS I REGIDORES DE GOVERN D’ESQUERRA, AMB MARC ALOY AL CENTRE

L’Ajuntament de Manresa va acollir el 16 de desembre la 
Taula d’Emergència per a l’Abordatge de les Violències 
Sexuals, a la qual van assistir representants del govern i 
dels grups municipals, de departaments de la Generalitat, 
de l’Institut Català de les Dones, de col·lectius feministes 
i del Consell Municipal de la Dona, així com cossos de 
seguretat i representants veïnals. La reunió es va produir 
després de tres nous casos d’agressions sexuals ocorreguts 
a la nostra ciutat, que han augmentat encara més la 
preocupació i la consternació davant d’uns fets molt greus. 

Mesures per combatre de manera 
integral les Violències Sexuals

De la trobada en va sortir un document 
consensuat amb mesures per combatre de 
manera integral la violència masclista. Destaca la 
creació d’una taula de persones expertes, l’anunci 
que es treballarà l’educació sexual i afectiva a les 
escoles, la futura creació a Manresa dels Serveis 
d’Atenció Especialitzada i la culminació del 
protocol d’abordatge de les violències sexuals.

Des d’Esquerra Republicana reiterem el nostre 
suport total a les persones agredides, a les seves 
famílies i al seu entorn proper i ens posem a la 
seva disposició.


