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Fem un pas endavant!

Quan encara falta un any per a les properes eleccions muni-
cipals, des d’ERC Manresa volem anar més enllà en el nostre 
compromís amb la ciutat: ens proposem encapçalar el pro-
per govern municipal per avançar més decididament en la 
transformació de Manresa. Ara mateix, ja comptem amb un 
equip de set regidores i regidors, tots compromesos a treba-
llar per una ciutadania diversa i plural, i també cohesiona-
da, per tal que tothom pugui prosperar i viure dignament. 
I, és clar, al cap d’anys de govern de coalició hem fet coses 
i, també, n’hem après més, i aquesta experiència i coneixe-
ment ens esperona a fer-ho millor encara. És per això que 
avui us presentem en Marc Aloy i Guàrdia, escollit cap de llis-

ta el passat mes de maig. Amb ell com a alcalde estem con-
vençuts que podrem fer el pas endavant que ens proposem, 
aquest nostre major compromís amb tots vosaltres, manre-
sanes i manresans. Al capdavall, si el futur i la llibertat de Ca-
talunya es fonamenta en cadascun dels seus ajuntaments, 
les properes eleccions municipals de 2019 han de perme-
tre’ns aixecar les parets de la nova República. I, tal com avui, 
aquell dia ens agradarà trobar-nos-hi plegats.

Ramon Fontdevila i Subirana 
President d’ERC Manresa
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Per què agafes el repte d’en-
capçalar la llista d’Esquerra a 
Manresa?
Perquè em fa il·lusió i per-
què m’estimo la ciutat. Si no, 
no ho faria. A Manresa hi he 
nascut i hi he viscut, és on 
tinc les meves arrels. Sempre 
m’ha interessat treballar en 
tot allò que fa referència a la 
ciutat; l’he coneguda des de 
punts de vista diferents, per-
què he estat involucrat en di-
verses entitats i, ara, després 
de tres anys al govern, em 
veig amb ganes de liderar un 
projecte renovat.

ERC va fer uns grans resultats 
el 2015, amb 7 regidors. I vau 
entrar al govern.
Primer vam fer un pacte de 
governabilitat, quedant-nos 
a l’oposició i, més tard, vam 
signar un acord de coalició 
amb el PDeCAT per agafar la 
responsabilitat compartida 
del lideratge de la ciutat.

Ser al govern t’ha permès 
adquirir experiència?
M’ha permès treballar per 
a la ciutat en una àrea que 
m’agrada. Sóc arquitecte i 
l’urbanisme m’apassiona. És 
una regidoria on em sento 
molt a gust tot i ser molt gran 
i complexa, on hi ha mol-
ta feina i grans reptes, però 
que disposa d’un gran equip 
tècnic. Sent al govern he po-
gut incidir directament en la 
transformació de la ciutat. I 
fer-ho sempre pensant en la 
millora del benestar de les 
persones i de la seva qualitat 
de vida perquè, si no, l’urba-
nisme no tindria sentit.

Com han anat els 2 anys i mig 
a la regidoria d’Urbanisme?
Aquests mesos han passat 
volant, i encara queda un any 
de molta feina! M’hi estaria 

més, però també és cert que 
sorgeix el repte de poder li-
derar un equip que, des de 
l’alcaldia, aporti nous projec-
tes estratègics per a la ciutat.

Et veus d’alcalde?
Em fa un gran respecte, però 
crec que tinc el bagatge per 
assumir-ho i un equip prepa-
rat per fer el pas. I tinc molta 
il·lusió per encapçalar noves 
idees. Vinc d’una formació 
assembleària, on les idees es 
couen i es debaten. I traslla-
dar aquesta manera de tre-
ballar al govern de Manre-
sa és, segurament, el gra de 
sorra més important que po-
dem aportar des d’Esquerra. 
Al capdavall, la ciutat és de 
tots i l’hem de fer entre tots.

«Manresa és la 
capital de la 
Catalunya Central 
i ha de ser 
vertebradora de 
la República que 
estem construint»

Així, t’hi veus.
Vam fer uns grans resultats el 
2015, amb 7 regidors, i a les 
eleccions del Congrés de Di-
putats ERC va vèncer a Man-
resa per primera vegada des 
de la República. Tenint en 
compte això, pensar que po-
dem guanyar les municipals 
no és cap quimera. Podem 
fer el pas i ser la primera for-
ça. I estic convençut que des 
de l’alcaldia sabré liderar 
aquest equip que multipliqui 
la transformació de Manresa.

ENTREVISTA
MARC ALOY I GUÀRDIA

«Des de l’alcaldia 
vull liderar 
un equip que 
multipliqui la 
transformació 
de Manresa»

Escollit candidat d’ERC a l’alcaldia de 
Manresa en l’assemblea del passat 15 
de maig. És primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Urbanisme i Llicències

FOTO: JRM
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Quins són els reptes princi-
pals de ciutat?
Necessitem captar noves in-
dústries que generin llocs de 
treball i riquesa i, per aconse-
guir-ho, és primordial desen-
volupar sectors com el Parc 
Tecnològic, destinat a la re-
cerca, o el polígon del Pont 
Nou, que està molt ben con-
nectat i pot ser atractiu per 
a noves empreses. L’Ajunta-
ment és propietari d’una part 
important d’aquest polígon i, 
per tant, ha de ser qui lideri el 
seu desenvolupament.

L’aspecte econòmic és fona-
mental?
És l’aspecte que acaba rever-
tint amb ingressos a la ciutat; 
el que genera llocs de treball 
i també el que contribueix a 
millorar la vida de la ciutada-
nia. És fonamental per tenir 
una Manresa que sigui sos-
tenible econòmicament per 
ella mateixa. No ens podem 
quedar en una ciutat residen-
cial i de serveis.

En quins altres temes posarà 
la banya Esquerra?
Cal seguir reforçant les po-
lítiques socials i d’ocupació. 
Hem augmentat l’atenció 
domiciliària per a les perso-
nes grans i les ajudes a l’ha-
bitatge. I, en només dos anys, 

hem incrementat les políti-
ques d’ocupació en un mi-
lió d’euros, passant de 3 a 4 
milions, però cal continuar. 
A més, volem continuar in-
vertint esforços en el Centre 
Històric, en el patrimoni i en 
l’entorn natural. Ja hi estem 
treballant activament durant 
aquest mandat, però cal que 
continuem la feina. I també 
en el riu, un eix vertebredor 
que travessa la ciutat de nord 
a sud. Hem de fer una ciutat 
més oberta al riu per poten-
ciar, encara més del que hem 
fet fins ara, l’Anella Verda.

De quin projecte de mandat 
et sents més orgullós?
La Bonavista, és, sens dub-
te, un dels grans projectes de 
mandat. Ha estat un projec-
te de llarg recorregut, que va 
ser pensat als anys 30 i iniciat 
als 80 amb la compra de les 
primeres finques. És un èxit 
col·lectiu, de molts alcaldes 
i governs municipals. Però sí 
que és cert que, formant part 
del govern, Esquerra ha po-
gut incidir per fer créixer el 
projecte: es va comprar una 
nova finca perquè la rotonda 
tingués la dimensió neces-
sària i es van ampliar de ma-
nera significativa els espais 
per a vianants i les zones ver-
des. No només ens hem cen-

trat en la rotonda, sinó en la 
transformació de tot l’espai 
que l’envolta. Però també és 
molt important l’esforç que 
s’ha fet en la millora de car-
rers i parcs infantils; les actua-
cions al mercat municipal; les 
noves eines per aconseguir 
habitatge al Centre Històric 
o la inversió al Museu Comar-
cal per tal que esdevingui re-
ferent nacional del Barroc.

«Posar Manresa a 
60 minuts de 
Barcelona en 
transport públic 
és un repte per a 
nosaltres»

I de cara el futur, quin altre 
projecte prioritzes?
La meva obsessió continua 
sent la Fàbrica Nova. És un 
dels grans espais buits del 
centre de la ciutat, que s’ha 
de transformar en un gran 
parc amb comerços i habi-
tatges, tot recuperant patri-
moni. Un projecte que, a més, 
millorarà significativament la 
relació entre Vic-Remei, Sa-

grada Família i Escodines. Ja 
hem arrencat el compromís 
de la propietat, que comen-
çarà a urbanitzar la zona, i 
continuem treballant perquè 
tota l’operació pugui esdeve-
nir una realitat.

I en l’àmbit de país, com 
t’imagines Manresa? Quin 
paper ha de tenir?
Manresa és la capital de la 
Catalunya Central i ha de ser 
vertebradora de la Repúbli-
ca que estem construint. Per 
pes específic, econòmic i de-
mogràfic. Hem de ser capa-
ços de teixir sinergies. Primer 
de tot, amb el Pla de Bages i 
la comarca: Manresa s’hi ha 
de sentir més comprome-
sa. I, també, amb la resta de 
comarques de la Catalunya 
Central, sobretot amb el Ber-
guedà, el Solsonès i el Moia-
nès, amb les quals tenim una 
relació històrica. Som un re-
ferent cultural, universitari i 
sanitari. Tenim Sant Joan de 
Déu, el Kursaal, la FUB, la UPC 
i el Centre Tecnològic, grans 
equipaments de referència 
al país. I hem de ser també 
capdavanters des del punt 
de vista econòmic i de les co-
municacions. Posar Manresa 
a 60 minuts de Barcelona en 
transport públic és un repte 
per a nosaltres.

  El meu perfil
  @marc_aloy
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Vaig néixer a Manresa fa 39 anys. Vaig estudiar a l’escola Espill, una petita cooperativa de pares 
i mestres. La secundària la vaig fer al Pius i Font i Quer i vaig estudiar arquitectura a Barcelona. 
Vaig compaginar la meva formació acadèmica amb la musical. Primer a l’Esclat i, a partir dels 8 
anys, al Conservatori de Manresa, on vaig completar els estudis de grau professional. Des del 
2007 sóc autònom i treballo per compte propi. He participat o format part de diverses entitats: 
el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, l’Orfeó Manresà, el Col·legi d’Arquitectes, Xàldiga, 
Òmnium Cultural i l’ANC. I vaig ser un dels fundadors de l’espai cultural Via Fora! Dels meus pares 
he après a ser una persona senzilla, treballadora i honesta, a qui li agrada afrontar nous reptes i 
trobar solucions a situacions conflictives. Aquesta honradesa, treball i esforç els he aplicat a tota 
la meva vida i, ara, vull destinar-los a assolir aquest nou repte col·lectivament.
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Esquerra al govern de Manresa

Esquerra Republicana de Catalunya va 
obtenir uns grans resultats a Manresa 
en les darreres eleccions municipals, ce-
lebrades el 2015, en les quals va obte-
nir 7 regidors. En un primer moment, el 
grup va optar per facilitar la governabi-
litat a la ciutat i va signar un pacte amb 
el PDeCAT, però quedant-se a l’oposició. 
Més tard, la necessitat de sumar esfor-
ços per fer avançar Manresa va portar 
ERC a entrar al govern. 
     El nou pacte es va rubricar el gener 
del 2016 i, des d’aleshores, els regidors 
republicans han liderat carteres de pes, 
des de les quals han pogut tirar enda-
vant projectes estratègics de ciutat ga-
rantint els valors republicans, progres-
sistes i d’esquerres que defineixen el 
partit. Esquerra, però, no són només 
7 regidors. És un equip de dones i ho-
mes en el qual les idees es debaten i es 
discuteixen en assemblea, un fet que 
dota el dia a dia de la política munici-
pal d’una porositat que pretén arribar a 
tota la ciutadania de Manresa.
    
Urbanisme
Des d’aquesta àrea, que lidera el primer 
tinent d’alcalde, Marc Aloy, s’han afron-

tat grans reptes. Entre els més destacats 
hi ha l’aprovació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), el docu-
ment que ha de regir l’urbanisme de la 
ciutat en els propers 15 anys, que es va 
tirar endavant amb una àmplia majoria: 
22 dels 25 regidors van donar el seu sí, i 
només hi va haver 3 abstencions.

Esquerra lidera, des del 

febrer del 2016, carteres de 

pes des de les quals s’han 

tirat endavant projectes 

estratègics de ciutat

     Com a projectes més importants, so-
bresurt la rotonda de la Bonavista, però 
també aquells que han permès resoldre 
conflictes històrics, com el del camí de 
la Font de Fans i la seva connexió amb 
la Creu del Tort, una reivindicació veïnal 
de més de 20 anys; o l’inici de les obres 
a la Fàbrica del Salt, que permetrà a l’As-
sociació Cultural Islàmica obtenir, des-
prés de 14 anys, la llicència definitiva de 

la seva mesquita. També destaca l’actu-
ació al Museu i la transformació de tot 
l’entorn, així com les obres d’urbanitza-
ció de la Fàbrica Nova, que es preveuen 
iniciar a finals d’any i que representen 
un pas molt important per recuperar 
aquest gran edifici patrimonial i om-
plir-lo d’activitat.

Acció Social i Cooperació
Àngels Santolària és al capdavant d’Ac-
ció Social. La voluntat de la regidoria 
és propiciar polítiques socials de quali-
tat que siguin capaces de fugir del mo-
del assistencialista, però la crueltat de 
la crisi que encara ens acompanya i els 
pocs recursos que hi destinen les altres 
administracions per fer-hi front fan que, 
massa vegades, esdevingui una lluita 
de David contra Goliat. Malgrat tot, San-
tolària no defalleix: “la política és voler 
canvis”, remarca.
     Durant el 2017 es van atendre 14.480 
persones i, per aquest 2018, s’han in-
crementat els recursos que afecten als 
col·lectius més vulnerables: es destinen 
180.000 euros per a beques menjador 
i 50.000 més per garantir l’alimentació 
d’infants a l’estiu. En atenció domicilià-
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Pol Huguet
Participació  

Entorn Natural

Àngels Santolària
Acció Social 
Cooperació

Cristina Cruz
Ocupació

Dona i Igualtat

Anna Crespo
Cultura

Joventut

Mireia Estefanell
Presidenta del 

Grup Municipal

Marc Aloy
Urbanisme
Llicències

Jaume Torras
Transparència
RRHH i P. Civil
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ria, s’hi aporten 757.000 euros. La regi-
dora explica que aquest import encara 
es vol augmentar més “perquè creiem 
en un model d’envelliment a casa que 
eviti la institucionalització de les per-
sones quan es pugui evitar”. També hi 
ha més ajuts per pagar l’habitatge i 
els subministraments i s’han destinat 
110.000 euros a crear 19 places d’al-
berg d’estada limitada.
     Pel que fa a la regidoria de Coopera-
ció, bona part del treball se centra en 
les escoles amb l’objectiu de fomentar 
l’eduació crítica des de la base. A 
més, aquest desembre es po-
tenciarà la celebració del Dia 
dels Drets Humans: “cal fer pe-
dagogia per avançar i no tornar 
enrere”, explica.

Cultura i Joventut
Anna Crespo és la persona 
que lidera aquestes dues re-
gidories. Des de Cultura, s’ha 
incidit en la recuperació de la 
Memòria Històrica: la retirada 
de les plaques franquistes i el 
projecte ‘Stolpersteine’, que 
recorda i dignifica els manre-
sans deportats als camps na-
zis, en són elements desta-
cats. A banda, s’ha recuperat 
la Setmana del Llibre Infantil 
i Juvenil i la ciutat s’ha afegit 
com a organitzadora al Clam, 
el festival de cinema solidari 
que des de fa anys se cele-
bra a Navarcles.
     Crespo posa molt èm-
fasi en la valorització d’es-
pais com a nous pols culturals: 
el Cardener —s’hi acaba de celebrar 
la Festa del Riu—, l’antiga fàbrica de 
l’Anònima —escenari de la Mediterrà-
nia o el festival FABA— i el mateix cen-
tre històric en són clars exemples. Amb 
tot, el repte de més projecció és el de 
Manresa Capital de la Cultura Catalana 
2018, des del qual s’està donant visibili-
tat a creadors i artistes de casa. Es trac-
ta d’un projecte transversal, amb un 
important equip d’assessors que s’es-
pera que continuï com a futur Consell 
de Cultura de la ciutat.
     Pel que fa a Joventut, per primer cop 
Manresa compta amb dos espais des-
tinats als joves —al Joan Amades i a la 
Kampana— on hi ha activitats tot l’any. 

A més, s’han creat tres noves assessori-
es: drogues i pantalles, mobilitat inter-
nacional i entitats juvenils.

Ocupació i Emprenedoria
Dona i Igualtat
Aquestes dues grans àrees recauen so-
bre Cristina Cruz. En la d’Ocupació, una 
de les fites més importants ha estat 
augmentar els seus recursos en un mi-
lió d’euros,  passant de 3 a 4, un fet que 
s’ha aconseguit en dos anys.
     El CEDEM (Centre de Desenvolupa-

ment Empresarial de Manre-

sa) i el CIO (Centre d’Inicia-
tives per a l’Ocupació) han millorat els 
números en el darrer any. A través del 
CEDEM s’han creat un 48% més d’em-
preses i un 53% més de llocs de treball. 
Les consultes han augmentat un 88% i 
s’han doblat els cursos de formació. 
     També millora el CIO, sobretot en el 
programa dirigit a majors de 45 anys, 
que durant el 2017 ha permès inse-
rir 88 persones —el 2016 n’havien es-
tat 18—. El servei manté la inserció de 
prop de 800 persones anuals.
   Pel que fa a la regidoria de la Dona i 
d’Igualtat, el SIAD (Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones) ha realitzat 777 
entrevistes aquest 2017, que han servit 

per assessorar sobretot en dret familiar 
i en dret penal (abusos i violència mas-
clista) i per atendre psicològicament 
les dones que ho pateixen.

Recursos Humans, Transparència i 
Protecció Civil
Amb Jaume Torras al davant de la re-
gidoria de Transparència, l’Ajuntament 
ha mantingut la millor nota en els ava-
luadors externs que analitzen els ín-
dexs de transparència, amb un 100 
sobre 100 a Infoparticipa —del Labora-
tori de Periodisme i Comunicació per a 

la Ciutadania Plural de la UAB—, 
un nivell que només tenen 19 
ajuntaments. En el darrer any, 
també s’ha assolit el 100% en 
l’índex ITA, que otorga la ins-
titució d’àmbit internacional 
transparency.org.
   En matèria de Protecció Civil, 
la nevada va permetre com-
provar el bon funcionament 
comunicatiu de l’Ajuntament i 
de la regidoria, que també en-
tén com a punt clau el suport a 
les ADF del Pla de Bages i la col-
laboració amb els Bombers.

Entorn Natural i 
Participació
Pol Huguet va agafar les regnes 
de la regidoria d’Entorn Natu-
ral el juliol del 2017. Des d’ales-
hores, la seva obsessió es diu 
Anella Verda, un projecte estra-
tègic que abraça molts àmbits i 
que en aquest mandat ha agafat 
molta embranzida. El projecte 
de recuperació del pati de la Tor-

re Lluvià —l’edifici emblemàtic de 
l’Anella— n’és un bon exemple. Aquest 
2018 s’hi destinaran ja 100.000 euros. 
   A banda, l’acord amb Ampans i el 
Consell Regulador de la DO Pla de Ba-
ges per recuperar varietats de vinya au-
tòctones o també la publicació del pri-
mer plànol d’itineraris de l’Anella, amb 
més de 125 quilòmetres per descobrir, 
en són altres exemples.
   Pel que fa a Participació, Huguet ha 
continuat la tasca d’innovació cons-
tant en el pressupost participatiu, que 
anteriorment va liderar Mireia Estefa-
nell, amb una major presència al carrer 
i amb una prova pilot que per primer 
cop ha permès votar a partir de 12 anys.
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Festa i reivindicació a l’Anònima
ERC Manresa va organitzar el passat 8 d’abril 
a l’antiga fàbrica de l’Anònima —un espai que 
s’ha recuperat en aquest mandat— una matinal 
festiva que va servir per agrair la tasca incansable 
de construcció de la República de militants, 
apoderats i amics d’Esquerra. Una jornada que va 
ser també reivindicativa i en la qual es va recordar 
les persones que continuen preses o exiliades 
per motius polítics. Un cop més, es va demanar la 
seva llibertat. ERC també va voler aprofitar l’acte 
per demanar l’opinió sobre el projecte de ciutat i 
de país de la formació republicana a alguns dels 
assistents que van passar per l’Anònima.

Mireia Simon Ruiz
Mestra de Primària
Té 36 anys i viu a Manresa

«Aquest abril m’he fet militant d’ERC. 
Des dels 18 anys sempre he votat Es-
querra i, ara, amb tot el que està pas-
sant, he decidit fer el pas. Crec que 
hem de ser forts i que hem de ser 
molts. Fer-me militant és una manera 
de potenciar l’objectiu que el que vo-
lem és la independència. Crec que el 
poder el té la gent, per tant, com més 
siguem més podrem influir. És impor-
tant que un partit com ERC pugui go-
vernar a Manresa perquè des de les 
ciutats i els pobles és des d’on tam-
bé podem anar guanyant terreny. 
No podem permetre que partits com 
Ciutadans vagin pujant. El setembre 
ja em volia fer amiga d’ERC i després 
he decidit fer directament el pas de 
ser militant, perquè la situació actual 
no es pot aguantar més, hi ha massa 
gent innocent a la presó».
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Josep Soler Bonet
Consultor en RSC
Nascut a Manresa fa 53 anys

«El projecte d’ERC ve de molt lluny i 
ser al govern de la ciutat és la manera 
més directa de poder posar en pràcti-
ca les polítiques socials i republicanes 
que fa tants anys que s’han anat treba-
llant. És clau per al país que Esquerra 
pugui ser en els llocs on es poden de-
cidir les polítiques i on realment es pot 
treballar. ERC és un partit de pencai-
res, que aporta treball, i el millor lloc 
on poder portar a terme tot allò que 
s’ha anat preparant al llarg dels anys és 
en els governs, de la ciutat de Manre-
sa, de totes les ciutats i del país».

Pepi Satorra Hervera
Dependenta, 57 anys
Viu a Manresa des dels 12 anys

«No m’havia involucrat mai en política. 
Hi he entrat pel meu home i pel meu 
fill i perquè hi ha massa injustícies. És 
hora de sumar. Tard o d’hora tot el que 
s’està fent ens durà a un objectiu bo. 
A tota la gent que encara no ha sortit 
al carrer els diria que ho facin, perquè 
seríem molts més lluitant contra la re-
pressió de l’Estat espanyol. A Manresa, 
valoro positivament la feina que fa Es-
querra, s’han tirat endavant projectes 
que es necessitaven. M’agradaria que 
encara tingués més força. Tot serà més 
fluid si Esquerra governa a Manresa i a 
la Generalitat».

Joan Lluís Santolària Morros
Auxiliar de Rehabilitació
Nascut a Manresa fa 56 anys

«Veig la presència d’Esquerra al go-
vern de Manresa imprescindible per ti-
rar endavant les polítiques socials i de 
progrés que necessitem, amb les quals 
ERC porta treballant anys. A la vegada, 
però, sóc conscient que les limitaci-
ons pressupostàries i l’encotillament 
en el qual ens té sotmès l’Estat espa-
nyol condicionen l’activitat municipal. 
M’agradria que l’Ajuntament tingués 
uns pressupostos més elevats, com 
passa a les democràcies consolidades 
del nord d’Europa, perquè es tracta de 
l’administració més propera al ciutadà. 
En clau de país, la presència d’ERC és 
imprescindible en uns moments en els 
quals estem consolidant la República. I 
és important que continuem tenint un 
Ajuntament que es posi al davant de la 
resposta ciutadana».

Montse Alsina Aubach
Professora a la UPC Manresa
Fa 25 anys que viu a Manresa

«És important que un partit com ERC, 
que ja porta en el nom el mot ‘esquer-
ra’, sigui al govern de la ciutat. Però en 
clau de país, demanaria que, de cara 
les municipals, no hi hagués una bara-
lla entre forces republicanes. A Manre-
sa, potser no té sentit una candidatu-
ra unitària, però cal fer una campanya 
amb respecte, i constructiva. Així, de-
manaria a ERC que aconseguís con-
vèncer la gent socialista i catalana de 
tota la vida que abans era votant del 
PSC. A Manresa, el PSC era un partit 
fort i ara hi ha molta gent desencisa-
da. Crec que ERC pot cobrir aquest es-
pai, perquè els ideals, qüestió de país 
a banda, són similars. No pot ser que 
el PSC estigui donant carta blanca a la 
repressió de l’Estat espanyol. ERC pot 
fer molt bon paper en aquest sentit».
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“Som el fruit de moltes 
derrotes, però també 

estem convençuts 
que som la llavor 

de totes les victòries”
— Oriol Junqueras

1XXXXXXXXX 2017
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Amb la col·laboració de Miquel Àngel 
Alfaro, Enric Aloy, Marc Aloy, Alba Alsina, 
Alba Baltiérrez,  Anna Crespo, Cristina 
Cruz, Mireia Estefanell, Ramon Fontdevila, 
Mariona Homs, Pep Huguet, Pol Huguet, 
Miquel Leon, Denís Llussà, Xavier Olivé, 
Ignasi Perramon,  Pep Sala, Teresa Sánchez, 
M. Àngels Santolària,  Rosa Serentill, Manel 
Tàpia, Jaume Torras i Jordi Vidal.

Sol·licitud d’inscripció
com a amic/amiga

Signatura del/de la sol·licitant

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, quedo as-
sabentat/da que les meves dades personals junt amb les dades 
obtingudes durant la meva relació d’amic/amiga, estan emmagatze-
mades en un fitxer automatitzat titularitat d’Esquerra Republicana 
de Catalunya que té per finalitat realitzar la gestió administrativa 

i organitzativa de les persones amigues, i que per exercir els drets 
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació que em reconeix l’esmen-
tada llei, cal que dirigeixi un escrit a Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Ref. Base de dades, carrer Calàbria 166 - 08015 Barcelona, o a 
administracio@esquerra.cat

Trameteu l’original 
d’aquesta sol·licitud 
(ni fotocòpies ni fax) a:

 Esquerra–Secretaria 
de Finances i Administració. 
Calàbria, 166, 08015 Barcelona

Reservat per a la Secretaria de Finances i Administració

Data d’entrada Número d’amic/amiga

Dades personals Escriviu amb lletra clara i majúscules

Nom i cognoms  

DNI Data de naixement   

Adreça  

Població Codi postal                       

Telèfon fix  Telèfon mòbil 

Correu electrònic

Vols ser amic/amiga d’Esquerra Republicana?
Fes-nos arribar aquesta butlleta al local de Plaça Major, 17, o trucan’s al 93 872 63 52

Signatura

En compliment del que disposa el Reglament Ge-
neral de Protecció de Dades, quedo assabentat/
da que Esquerra Republicana de Catalunya serà 
el responsable del tractament de les meves da-
des personals junt amb les dades obtingudes du-
rant la meva relació d’amic/amiga. Aquest tracta-
ment, legitimat pel meu consentiment exprés, té 
per finalitat realitzar la gestió administrativa i or-
ganitzativa de les persones amigues i l’enviament 
d’informació relacionada amb l’activitat del partit. 
Les dades no es cediran a tercers, excepte per 
obligació legal.

També quedo assabentat/da que puc exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació al tractament de les meves 
dades personals contactant amb la persona De-
legada de protecció de dades, enviant un correu 
a delegatpd@esquerra.cat o per escrit a ERC, 
Ref. Protecció de dades, c. Calàbria 166 – 08015 
Barcelona.

Ja fa més de set mesos que el nostre president, Oriol 
Junqueras, és a la presó, com també hi són sis consellers 
més, el diputat Jordi Sánchez i el president d’Òmnium, 
Jordi Cuixart. I continuen a l’exili set persones més, entre 
les quals la nostra secretària general, Marta Rovira. A tots 
ells, un record, una abraçada, ferma i plena d’esperança.

No deixem de recordar les paraules d’Oriol Junqueras des 
d’Estremera quan ens diu que persistim: “Feu-ho, sempre; 
jo persistiré. Tots ho farem. Les dones i homes d’Esquerra 
Republicana de Catalunya som els que mai defallim, som 
els que sempre hi som i els que sempre estarem al costat 
de la democràcia i la llibertat. Mantinguem el cap fred i 
recordem que per avançar hem de seguir sumant i oferir 
un projecte inclusiu i integrador, per a tots els ciutadans, 
és imprescindible. Res no serà fàcil. Però no perdeu mai 
l’esperança ni el somriure. Sentiu-vos orgullosos de 
ser militants d’ERC. La història s’ha escrit amb el nostre 
compromís. Vam fer un referèndum i vam votar gràcies a 
la conjura de les institucions i la ciutadania, sense ERC res 
no hauria estat possible. Ningú no ha fet tant ni ha donat 
tant. I així seguirem, fidels al nostre compromís”.

Des de la presó, Junqueras també es va dirigir al nostre 
alcaldable per Manresa, Marc Aloy. En una carta signada 
el passat 28 d’abril, li deia: “T’escric per expressar-te, a 
tu i a tots els companys de Manresa, el meu suport i els 
meus ànims. Manresa i els seus resultats electorals també 
són molt importants pel Bages i la Catalunya Central. Us 
animo a continuar la feina i us demano que us hi deixeu 
la pell. Segur que ho fareu. Ajudeu-vos els uns als altres, 
perquè aquesta és la millor manera d’ajudar el nostre 
país! Ànims i records a tothom!”.


