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90 anys d’Esquerra 
Republicana de Manresa

“El 1931 es constituí Esquerra Republicana de Catalunya, també a Manresa. 90 anys després seguim 
treballant, des de la responsabilitat i l’honestedat, per avançar cap a la Catalunya políticament lliure, 
socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa que desitjava el President Macià.” 

Marc Aloy

 Febrer 2021 - Edició Especial
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Destacats de l’Obra de Govern a Manresa
1931 
Organització de les 
Colònies Escolars
Colònies organitzades per 

l’Ajuntament de Manresa

1931 1932 

1932 
Construcció del Parc de 
Bombers
Inauguració del  parc de 

Bombers de Manresa a la plaça 

dels Infants.

1932 
Construcció de les piscines 
municipals
Inauguració de les piscines municipals

1932 
Serveis d’assistència pública 
Inauguració dels serveis d’Assistència Social, amb la 

presència del President Macià

1932 
Construcció de guarderies municipals i escoles unitàries
Inauguració del xalet-guarderia d’infants de la plaça de Francesc 

Macià (actual plaça Espanya)

1933
Aprovació del Pla de l’Eixample de Manresa 
Aprovació del Pla de l’Eixample i Reforma Interior de 

Manresa

1934
Inauguració del Grup Escolar Renaixença
Inauguració del Grup Escolar Renaixença

1935 
Serveis d’assistència pública 
Cobertura primer tram torrent de 
Sant Ignasi
Obra de cobriment del primer tram del 

torrent de Sant Ignasi. Foto d’abans de 

fer l’obra.

1936 
Municipalització de les aigües 
de la Séquia
Municipalització de les aigües de la 

Sèquia.

1933 

1934 1935

1936

1937

1937
Acollida de refugiats
Manresa, ciutat d’acollida de refugiats de la guerra civil

1937
Construcció de refugis contra els bombardeigs
Refugi de la Renaixença

Creació de l’Escola Municipal de Música

Inauguració del Grup Escolar Bonavista Construcció d’un pavelló antituberculós a l’Hospital 

Salvam
ent del patrim

oni artístic
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La nostra gent durant la República

1932 
Construcció de les piscines 
municipals
Inauguració de les piscines municipals

1935 
Serveis d’assistència pública 
Cobertura primer tram torrent de 
Sant Ignasi
Obra de cobriment del primer tram del 

torrent de Sant Ignasi. Foto d’abans de 

fer l’obra.

JOAN SELVES I CARNER (Castelltallat, 1898 - Barcelona, 1934)

Advocat, periodista, polític.
Primer alcalde (abril-juliol 1931).
Diputat a les Corts Constituents (1931) i diputat 
al Parlament de Catalunya (1932). Conseller 
d’Economia i Agricultura, i Conseller de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. Va 
morir als 35 anys.

LLUÍS PRUNÉS I SATÓ (Manresa, 1894 - Mèxic DF, 1964)

Comerciant. Polític.
Alcalde  de Manresa (juliol 1931-desembre 1932).
Conseller d’Economia i Agricultura I Conseller de 
Treball de la Generalitat de Catalunya.
Exiliat a Cuba i a Mèxic després de la Guerra Civil.

FRANCESC MARCET I ARTIGAS (Manresa, 1890 - 1974)

Industrial llauner. Polític.
Tercer alcalde republicà de Manresa (desembre 
1932-octubre 1934 i del febrer a l’octubre del 
1936). Exerceix de jutge fins al final de la guerra.
Exiliat a França, tornà l’any 1948, condemnat a 
l’ostracisme.

FRANCESC FARRERAS I DURAN (Manresa, 1900 - Cuernavaca, Mèxic, 1985)

Enginyer Agrònom. Periodista. Polític.
Diputat al Parlament de Catalunya 
Administrador delegat de la Caixa d’Estalvis de la 
Generalitat (1936).
Exiliat a Mèxic, funda Edicions Catalanes de 
Mèxic, on excel·leix com a empresari.   President 
del Parlament de Catalunya a l’exili (1954-1980).

ANTONIETA FELIU I MIRÓ  
(Berga, 1896 – Barcelona, 1968) 

Va liderar la creació del 
Grup Femení d’ERC de 
Manresa
Activista i propagandista. 
Va ser represaliada pel 
franquisme. 

JAUME SERRA I HÚNTER (Manresa, 1878 - Mèxic, 1943)

Filòsof. Polític.
Catedràtic i rector de la Universitat de Barcelona 
(elegit el 1931), Membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans. President del Consell de Cultura de la 
Generalitat. Diputat i vicepresident del Parlament 
de Catalunya. S’exilià a França i després a Mèxic, 
on dirigí la “Revista de Catalunya”. 

JOAQUIM AMAT-PINIELLA (Manresa, 1913 - Barcelona, 1974)

Escriptor. Militant d’ERC.
Director del diari “El Dia”. Secretari de l’alcalde 
Francesc Marcet.
S’exilia a França el 1939. Des d’on és deportat pels 
nazis a Mauthausen.
Expulsat de Manresa  en tornar a Catalunya, 
el 1945, escriu l’obra K.L.Reich, testimoni de 
l’extermini. 

MARIA CASAJUANA I ONCINS 
(Manresa, 1912 – 2011) 

Treballadora del tèxtil, 
militant d’ERC des dels 
seus inicis.
Forma part del Grup 
Femení d’ERC. 

TOMÀS RAMON I AMAT (Tarragona, 1900 - Saragossa, 1937)

Mestre. Metge. Polític.
Primer president d’ERC a Manresa. Responsable 
de les colònies escolars organitzades per 
l’Ajuntament.
Comissari general d’Ordre Públic de Catalunya.
Capità-metge al front d’Aragó. Afusellat per 
l’exèrcit franquista a Saragossa el  1937

FRANCESC SENYAL i FERRER (Castellbell i el Vilar, 1897 - Mèxic DF, 1975)

Diputat al Congrés dels Diputats per ERC (a les 
eleccions del 1933 i del 1936).
Sotssecretari del ministeri de Treball durant la 
guerra.
Agregat comercial del consolat a Mont-real i Nova 
York durant la guerra.
S’exilià a Nova York i a Mèxic.

JAUME SALLÉS I FIGUERES, (Sant Vicenç de 
Castellet, 1884 - Tolosa de Llenguadoc,1975) 

Diputat al Parlament de 
Catalunya per ERC (1932). 
Fundador i directiu de la Unió 
de Rabassaires.  En favor dels 
pagesos no propietaris.

Arxiu familiar
Arxiu Parlament de Catalunya
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Marc Aloy, Cristina Cruz, David Aaron López, 
Montserrat Clotet, Pol Huguet, Anna Crespo, 
Jamaa Mbarki, Mariona Homs, Miquel Leon, 
Mireia Vila, Manel Tàpia, Denís Llussà, Mariona 
Descarrega, Glòria Almazán, Jofre Oliveras, 
Sílvia Sanfeliu, Queralt Torres, Xavier Bosch, 
Josep Huguet, Ramon Fontdevila, Ignasi 
Perramon, Conxita Parcerisas

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 
la Llei orgànica de 15/1999 de 
protecció de dades de caràcter 
personal quedo assabentat/da 
que les meves dades identifica-
tives estan emmagatzemades 
en un fitxer automatitzat 
titularitat d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya que té per 
finalitat la gestió administrativa 
i organitzativa. 

Febrer 2021 - Edició Especial

Sol·licitud d’inscripció
com a amic/amiga

Signatura del/de la sol·licitant

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de 
Dades, quedo assabentat/da que Esquerra Republicana de Catalunya 
serà el responsable del tractament de les meves dades personals junt 
amb les dades obtingudes durant la meva relació d’amic/amiga. Aquest 
tractament, legitimat pel meu consentiment exprés, té per finalitat rea-
litzar la gestió administrativa i organitzativa 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, rectifica-
ció, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les meves 
dades personals contactant amb la persona Delegada de protecció de 
dades, enviant un correu a delegatpd@esquerra.cat o dirigint un escrit 
a Esquerra Republicana de Catalunya, Ref. Protecció de dades, carrer 
Calàbria 166 – 08015 Barcelona.
La informació addicional i detallada sobre protecció de dades es pot 
consultar a la pàgina web d’Esquerra Republicana.

Trameteu aquest document degudament 
omplert i signat 

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  

Adreça  

Codi postal  Població  

Telèfon fix  Telèfon mòbil  DNI

Correu electrònic

Estudis

Professió   Data de naixement

Afiliació sindical o empresarial

Altres afiliacions (cíviques, culturals, esportives, col·legi professional...)

Document imprès en paper:
Trameteu per correu ordinari l’original en paper 
d’aquesta sol·licitud, amb la signatura manuscrita a:

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

Document en format PDF:
Trameteu per correu electrònic el pdf 
d’aquesta sol·licitud, signant amb un 
certificat digital amb validesa legal a:

 administracio@esquerra.cat

“ Davant la policia, treballàvem per l’esfondrament d’aquell règim caduc, i per la instauració d’un règim de 
més gran justícia per a tots” Joan Selves i Carner

“Al voltant de Joan Selves convivien en la política manresana un grup de joves, que representen una selecció 
d’aptitud i de fermesa en les pròpies conviccions” Lluís Companys 1935

“La cultura del poble és la major garantia, la millor seguretat de la República” Joan Selves i Carner (1932)

“Amb la República l’ensenyament ha adquirit un nou sentit, posant l’escola a l’abast de tots els ciutadans, 
rics i pobres i fent que no sigui privilegi per a ningú.”  Lluís Prunés (1932)

“El primer bienni republicà va crear més escoles que les que havia construït la Monarquia en 40 ó 50 anys” 
Jaume Serra i Hunter (1936)

“L’’augment de riquesa de Catalunya ha de beneficiar tots els seus ciutadans. Cal millorar la situació de 
l’obrer amb la fixació de salaris mínims, l’establiment d’assegurances i pensions per a la vellesa,... i anar 
progressivament cap a la participació dels obrers en el control de les empreses” Francesc Farreras (1932)

“La qüestió social que inclou l’Estatut... serà un estímul perquè s’introdueixin aviat a Catalunya les més 
avançades reformes que s’apliquen a Europa” Francesc Farreras i Duran (1931) *

“Els homes que integren la candidatura de la Concentració Republicana d’Esquerres no són pas uns savis ni 
grans tècnics, però tots ells són d’una honradesa acrisolada i que saben les aspiracions i les necessitats de la 
ciutat”.  Francesc Marcet (1934)

“Podem dir gairebé amb orgull que som més membres d’afiliades que els homes; que, barrejades en la 
política, treballem conjuntament amb ells; que tenim quatre representants en el Comitè Polític [...] i quatre a 
la Junta Directiva”. Antonieta Feliu. (1933) 

“La nostra obra no és tancar-nos dintre de la frontera, sinó que tenen un sentit universalista, i per això volem 
ajudar els altres pobles germans” Jaume Serra Hunter (1932)

“El que cal evitar és que els nostre republicanisme signifiqui un apaivagament dels nostres sentiments 
nacionals. Perquè és dintre la legalitat republicana que podrem veure acomplertes les nostres aspiracions” 
Joaquim Amat i Piniella (1933)

“És una obligació aconseguir que l’aigua potable arribi a totes les llars en perfectes condicions… i que tots els 
ciutadans per un igual puguin disfrutar dels beneficis d’un servei públic eficient” Francesc Marcet (1935)


