FERRAN MANY MARTÍNEZ

Biografia breu
Vaig néixer el 30 d’agost de 1967 a la Roca del Vallès,
d’ençà que tinc ús de raó sempre he estat
independentista, no veig cap altra forma de poder
tenir la llibertat que ens mereixem si no és amb l’eina
de la independència. En l’àmbit professional fa 30 anys
que treballo a l’empresa privada, amb responsabilitats
vàries, en aquests moments treballo a una
multinacional com a tècnic de compres import/export.
En l’àmbit polític dir que sempre he estat una persona
compromesa amb els moviments socials i un gran
defensor de la classe treballadora, he estat militant
d’ERC (2015-2018) i regidor a l’ajuntament de
Canovelles per ERC (2015-2018) ho vaig deixar per
fortes discrepàncies amb òrgans del partit, després del
21-D tenia clar que no em sentia còmode dintre d’ERC i
vaig decidir marxar, ja no milito a cap partit i sóc soci
d’ANC. Tinc dona i tres fills.
Motivacions i aspectes
Em vull presentar a les primàries de Canovelles per fer
respectar al mandat de l’1O, per la República que
construirem, per la regeneració política i evidentment
perquè m’estimo el meu poble, Canovelles i el vull
canviar empoderant-lo amb eines de valor republicà
amb participació directe sobre com co-construir
Canovelles. Fer @PrimariesCat és assegurar
Ajuntaments republicans en un moment
d'excepcionalitat política en un moment en que hem
de fer passos transcendents, una oportunitat única per
a regenerar i democratitzar el sistema polític del nostre
país enquistat en les fossilitzades maneres del segle
passat. Al mateix temps, al llençar la proposta de
primàries des de l’independentisme, estem oferint als
ciutadans un exemple pràctic del que volen dir els
valors republicans. El republicanisme és deliberatiu per
tant permet el debat col·lectiu entre tota la ciutadania.
Però aquesta deliberació no es basa només en
promoure la participació en debats sinó que també
dota de capacitat de decisió a la ciutadania sobre
qüestions clau. Per això les Primàries de l’ANC
representen un espai utilíssim per la construcció de la
República. De fet, és de nou tornar a la gent
l’empoderament de l’1 d’octubre, fer que la societat
civil cobreixi les mancances dels partits polítics. Amb
una llista de primàries, estic convençut que serà molt
més fàcil arribar als 2,1 milions de vots, que si només es
presenten els 3 partits de sempre.
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