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Una nova executiva per posar la 
Catalunya Central a “l’agenda del país”

El Congrés Regional d’ERC de la Catalunya Central, 
celebrat el 31 de gener a Vic, va avalar la candidatura 
encapçalada per la vigatana Maria Balasch, com a 
presidenta, i per la nostra companya d’ERC Manresa 
Mariona Homs —que serà la Secretària General— per 
liderar una nova executiva que neix amb la voluntat de 
“posicionar la Catalunya Central a l’agenda del país”. 

Es tracta d’una candidatura formada per 8 dones i 7 
homes, que es van comprometre a treballar perquè 
la Catalunya Central “sigui més que una situació 
geogràfica”, en paraules de la nova presidenta, Maria 
Balasch, que va afegir “volem que la Catalunya Central 
esdevingui un territori ple de complicitats teixides 
entre totes i tots. I volem fer-ho amb ganes de fer 
una política transversal on les persones estiguin al 
centre, volem comptar amb tothom per portar a terme 
estratègies consensuades i compartides”.

Durant el congrés, també es va agrair la feina feta per 
l’executiva sortint, que aquests darrers anys ha estat 
encapçalada pel santvicentí Lluís Oliveras.

La nova executiva d’ERC Catalunya Central està 
formada per: Maria Balasch (presidenta); Mariona 
Homs (Secretària General); Roser Montané 
(Secretària d’Organització); Sílvia Mur (Secretària 
d’Imatge i Comunicació); Isaac Lozano (Secretari 
de Política Municipal); Roger Corominas (Secretari 
d’Administració i Finances); Núria Cañelles (Secretària 
de la Dona); Agustí Lleyda (Secretari de Polítiques 
Sectorials); Montse Barniol (Secretària del Món 
Rural); Josep Subirana (Secretari de Transició 
Ecològica), Joan Hernàndez (Secretari de Ciutadania 
i Militància) i Eudald Sellarès (Secretari de Comerç i 
Economia Social i Solidària). Com a vocals hi ha Sara 
Alarcón, Alba Camps i Xavier Castellana.

Carles Mundó, Conseller de Justícia del govern de 
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, cessat pel 155, 
va presentar el seu llibre ‘El referèndum inevitable. Del 
judici endavant’ (Pòrtic) a l’Espai Òmnium de Manresa, 
que es va omplir amb més d’un centenar de persones. 
La presentació va comptar amb el president d’ERC 
Manresa, Ramon Fontdevila, amb l’advocat David 
Casellas i amb la directora teatral Sílvia Sanfeliu.

Mundó omple l’Espai Òmnium 
en la presentació del seu llibre
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SANFELIU, CASELLAS, MUNDÓ I FONTDEVILA, DURANT LA PRESENTACIÓ
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˝Un document viu” 
per dibuixar Manresa

La Llum 2020, amb un 
marcat accent femení

L’Ajuntament de Manresa ha engegat el procés 
participatiu per enllestir el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2020-2023. En paraules del tinent d’alcalde 
de Presidència, Marc Aloy, es tracta d’un “document 
viu” que permetrà acabar de dibuixar entre totes 
i tots la Manresa d’aquest mandat d’una manera 
compartida, transversal i participativa. El procés 
s’ha presentat aquest gener, en un acte que també 
ha comptat amb la regidora republicana de Govern 
Obert, Muntsa Clotet. La proposta consta de 5 eixos 
temàtics, que contenen 25 objectius i 250 actuacions. 
La ciutadania podrà enriquir el document i/o validar-
lo a través del web manresa.cat/pam o a través de les 
sessions temàtiques participatives: 4 de febrer (Ciutat 
Verda i Sostenible), 6 de febrer (Ciutat Dinàmica i 
d’Oportunitats), 11 de febrer (Ciutat de Trobada i 
Acollidora) i 13 de febrer (Ciutat Cívica, Propera i 
Compromesa). Totes es faran a les sis de la tarda. Les 
dues primeres al Centre Cultural El Casino i les dues 
darreres al Casal de les Escodines.

La Festa de la Llum tindrà un marcat accent femení. 
Tal com va subratllar la regidora republicana de 
Cultura i Festes, Anna Crespo, durant la presentació, 
per primer cop s’ha encarregat l’administració a una 
associació formada exclusivament per dones. Es 
tracta de DEIM (Dones Emprenedores Innovadores 
de Manresa), que per a l’esdeveniment central ha 
ideat ‘La Llum, nom de Dona’, un acte en el qual 
dones representatives en els seus àmbits explicaran 
les seves experiències. Serà el 17 de febrer, a 2/4 de 
8 del vespre, al Teatre Conservatori. Comptarà amb 
la il·lustradora Pilarín Bayés, la investigadora Mercè 
Boada, l’artista Lourdes Fisa, la cuinera Ada Parellada 
i la futbolista Laura Ràfols. Abans, el dia 14, es farà el 
pregó, que també portarà nom de dona: Carlota Riera 
Claret, degana de la Facultat de Ciències de la Salut 
de Manresa (FUB), serà qui donarà el tret de sortida 
a una festa que s’allargarà fins al 8 de març amb la 
Transèquia i que gaudirà de la Fira de l’Aixada entre 
el 29 de febrer i l’1 de març.

La nova residència del Xup perfila 
un model centrat en la persona
La regidora d’Acció i Inclusió Social, la republicana Mariona 
Homs, ha visitat aquest gener —amb representants veïnals 
i de gent gran de Manresa— la Unitat de Convivència de la 
Residència de Sant Hilari Sacalm, gestionada per l’empresa 
pública Sumar, amb la finalitat de conèixer el seu model 
d’atenció, centrat en la persona, que serà “una referència” per 
a la nova residència que l’Ajuntament construirà al barri del 
Xup: “Volem implantar aquest model innovador perquè les 
persones, un cop a la residència, puguin continuar amb el seu 
projecte de vida, amb professionals que les acompanyin”.
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