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IBAN MARTÍNEZ, CANDIDAT D’ERC A LLIÇÀ D’AMUNT

L’Iban Martínez i Asensio té 41 anys. Va néixer a Mollet

d’Òmnium Cultural, col·laborador de l’ANC i va ser soci

del Vallès i va viure la seva infància a Mas Bo. Està cur-

fundador de l’AMPA de l’EB Nova Espurna. Pel que fa a

sant el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses a la

la seva trajectòria política és regidor a l’oposició des de

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Té una titulació

2011 i entre el 2016 i 2017 va formar part de l’equip de

de Tècnic en Gestió Empresarial i és Tècnic Superior en

govern. Ha sigut Secretari d’Organització de d’ERC Va-

Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques. Treba-

llès Oriental de 2015 a 2018 i secretari de Partit en Xarxa

lla com a consultor informàtic, és instructor de busseig

de 2014 a 2018, és membre de l’Executiva Local d’ERC

aficionat a la fotografia i als esports a l’aire lliure. Soci

Lliçà d’Amunt des de 2013.
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ENTREVISTA IBAN
Què poden aportar l’Iban Martínez i la candidatura d’ERC a l’Ajuntament?
Aire fresc, un nou punt de vista, una manera de fer diferent, nova sang
i noves idees que ajudaran a millorar Lliçà d’Amunt. Hem fet una fiscalització constant, tant des de fora com des de dintre, quan vam estar
a govern de tota la gestió del govern socialista. A Lliçà d’Amunt estem
estancats, fa 12 anys que la mateixa gent va fent les mateixes coses i
no permeten que el poble i la gent avancem. El 2019 liderarem el nou
govern per construir el Lliçà d’Amunt del futur. Som l’alternativa més
sòlida a l’acomodament de tants anys de govern socialista.
Sovint se’ls acusa que només es preocupen per la independència de
Catalunya. Ho comparteix?
No. La realitat és que no ens amaguem, som republicans i volem l’alliberació nacional del nostre país. ERC defensa la República Catalana.
Fa quasi 88 anys que d’una manera neta i sincera defensem aquests
ideals i, per això, no necessitem demostra-ho davant la ciutadania. Ara
bé, qui hagi seguit mínimament l’actualitat política municipal s’adonarà
que al llarg d’aquest mandat s’han realitzat moltes actuacions que vam
proposar o iniciar nosaltres. A més, hem liderat moltes de les reivindicacions de la ciutadania. En moltes ocasions portem la veu dels veïns
i veïnes als plenaris i defensem les seves lluites, les nostres lluites. Ho
fem i ho continuarem fent amb molt de gust. No fem grans assemblees, però el contacte amb la gent és constant i, darrerament, les xarxes
socials ens han ajudat molt.
Quina serà la prioritat de la seva candidatura?
Les persones, l’entorn i l’economia. Tres eixos on tothom es pot sentir
interpel·lat. Hem de fer possible uns serveis socials menys assistencialistes i més de projectes compartits. Hem d’abordar la problemàtica de
l’habitatge al nostre poble. No pot ser que els nostres, sobretot joves i
gent gran, no hi puguin viure per la baixa oferta de lloguer. La solució
no passa per construir blocs de pisos immensos a l’entrada del poble.
L’Ajuntament no té una vareta màgica, però compta amb eines suficients per incrementar l’oferta d’habitatge, de tipus social o de lloguer
assequible. Tenim un entorn al·lucinant, si no ens en cuidem nosaltres,
els especuladors, promotors i incompetents ens el trinxaran. Podem
parlar de l’esport femení, de l’escola esportiva o dels esports minoritàries, tots abandonats durant anys. I també la seguretat, cal abordar el
tema de manera conjunta: Ajuntament, Policia Local i Mossos d’Esquadra. Hi ha tantes coses per corregir d’aquests últims anys que no les
puc resumir en una.
Com s’imagina el futur de Lliçà d’Amunt en els pròxims 10 anys amb
un govern d’ERC?
Tenim un projecte de poble consolidat i renovat, una idea clara d’on
volem arribar i ens hi deixarem la pell per aconseguir-ho. Estimem
Lliçà, volem viure’l i gaudir-ho i volem que els nostres fills i els nostres
pares i avis també ho puguin seguir fent. Somio amb un poble que no
expulsi la seva gent, el seu jovent, famílies senceres que no poden fer
front als preus dels lloguers i els petits comerciants per les mateixes
raons. Somio amb un poble equilibrat territorial i socialment, on tots
els barris gaudeixin de la mateixa qualitat de l’espai i dels serveis municipals. Un poble inclusiu, on totes les persones, independentment
del seu nivell de renda, lloc de residència, origen, gènere i condició
social hi tinguin accés. On ningú sigui o se senti exclòs. Somio amb
un poble viu, dinàmic, cohesionat, sostenible i convivencial. Un poble que lluiti aferrissadament pels Drets Civils, tant col·lectius com
individuals. I, per descomptat, somio amb un poble republicà on els
valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat no siguin només paraules buides. Aquests conceptes guiaran la nostra acció de govern.
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Farem un poble participatiu i descentralitzat, amb un govern honest
i transparent que lluitarà activament contra tot tipus de corrupció i
“amiguisme” que hagi de retre comptes.
Parlem de l’atenció a les persones. Què ha pensat per a la gent gran
del poble?
Volem que la població més gran de Lliçà d’Amunt opini i decideixi molt
més sobre el futur del seu, del nostre, poble. Un govern d’ERC incrementaria els recursos econòmics destinats a les polítiques de benestar social, especialment, a les polítiques d’acompanyament d’aquesta
franja d’edat. No només s’han de cobrir les seves necessitats bàsiques
a cop de taló, la nostra gent gran ha de sentir-se acompanyada i recolzada amb altres necessitats bàsiques, com per exemple, sentir-se persones que envelleixen amb dignitat. Caldria prioritzar més l’assistència
a la llar o la vigilància i manteniment dels espais públics. Actualment,
els plans d’ocupació es fan servir per a petites obres o neteja de carrers, però per això ja tenim la brigada i el servei de neteja viària. Canviem-ho. A més a més, volem aconseguir que Lliçà d’Amunt, i també La
Vall del Tenes, tinguin un Centre de dia.
I per als nostres joves?
Des de sempre hem defensat l’autogestió d’espais com els Galliners.
Els joves han de portar la iniciativa de les activitats que es fan al nostre
poble i han de decidir sobre el futur de Lliçà. Volem augmentar l’oferta
d’oci i donar més llibertat al nostre jovent. Hem d’oferir propostes, alternatives i solucions per ajudar-los a fer la transició a l’edat adulta i reduir
les desigualtats. És a dir, necessiten un acompanyament en el procés
d’emancipació. De fet, la llista electoral que presentarem inclou molts
joves que ens permetran, sense perdre l’esència i l’experiència, un canvi generacional en la manera de fer, en les idees, sempre en positiu i
buscant l’equilibri entre la força i l’experiència.
Què en pensa sobre la situació dels presos i exiliats polítics catalans?
Això ja no va d’independència sí o independència no, això va de democràcia. Això s’ha convertit en una lluita pels drets civils i les llibertats i,
equivocadament, hi ha partits que creuen que s’han mantingut al marge quan en realitat s’han posicionat, sense voler-ho, de part de la repressió. Més enllà dels partits, les persones hem d’actuar com un front
unitari davant la repressió de l’Estat. Al marge del model de poble i del
futur que desitgem per al nostre país, hem d’estar sense cap dubte al
costat dels presos i exiliats polítics, del costat de les presses i exiliades
polítiques. Hem d’oposar-nos a la repressió i a la involució democràtica
que estem patint.

RECULL D’IMATGES

Aquest últim mandat hem realitzat campanyes de proximitat com “Coneix el candidat” o “Una passejada per
Lliçà d’Amunt”. Gràcies als militants, amics, simpatitzants, veïns i veïnes del municipi i regidors del Grup Municipal
ERC Lliçà d’Amunt hem realitzat diferents activitats participatives i reunions que ens han permès arribar a conèixer
necessitats i propostes de millora. Algunes d’aquestes necessitats i propostes ja s’han traslladat al plens municipals
i d’altres seran incloses en el programa electoral d’ERC Lliçà d’Amunt.
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VISITA A MARTA ROVIRA A GINEBRA.
SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

Rovira: “No em resignaré mai a esperar la prescripció d’un delicte que no he comès”

El passat divendres 1 de març els candidats a l’alcaldia
d’ERC a la Vall del Tenes, Marta Bertran de Lliçà de Vall, Joan Galiano de Bigues i Riells, Iban Martínez de Lliçà d’Amunt
i Ramon Vilageliu de Santa Eulàlia de Ronçana, es reunien
a Ginebra amb la Secretaria General del partit, Marta Rovira, on viu exiliada. Després de parlar una mica sobre la
situació personal i posar-se al dia, després d’un any de la
marxa cap a l’exili, van fer una reunió de treball. Una reunió
on es van parlar de les línies estratègiques que la formació
portarà a terme a la Vall. Estratègies compartides que faran que tots quatre municipis siguin més republicans, honestos i compromesos amb la justícia social i, en definitiva,
amb els seus habitants. De la Marta Rovira destaquen la seva força, fermesa, determinació i compromís amb el país
i la seva gent. Segueix treballant per assolir els objectius
polítics que sempre ha defensat. Des de Ginebra on hi ha
unes 40.000 persones treballant en l’àmbit de les relacions
internacionals i és seu dels drets humans.

PRODUCTE COOPERATIU

AGENDA MARÇ
12 de març - 19:00h
Coneix el candidat
Portes obertes
Local d’ERC Lliçà d’Amunt
C. Anselm Clavé. 69

19 de març - 19:00h

17 de març - 10:00h
Carpa informativa
Vine a parlar amb nosaltres
Rotonda de Tricentenari
(davant de Protecció Civil)
Av. dels Països Catalans, 58

23 de març - 13:00h

Coneix el candidat
Portes obertes

#HaciendoMigas
Ayúdanos a construir un
nuevo Lliçà d’Amunt

Local d’ERC Lliçà d’Amunt
C. Anselm Clavé, 69

Local Social de Ca l’Artigues
C. de la Ribera, 81, planta baixa

26 de març - 19:00h
Coneix el candidat
Portes obertes
Local d’ERC Lliçà d’Amunt
C. Anselm Clavé, 69

31 de març - 10:00h
Carpa informativa
Vine a parlar amb nosaltres
Rotonda de Tricentenari
(davant de Protecció Civil)
Av. dels Països Catalans, 58
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