JOSEP Mª FERRERAS
I CERCÓS

Vaig néixer el 3 de setembre de 1973 a Sant Guim de Freixenet, o com a mi
m’agrada dir-li, la Sibèria Catalana. La mare filla de Mafet, a l’Urgell, el pare
santguimenc. Sóc el segon de cinc germans.
Vaig venir a treballar de xofer a la CAG el 1998, on vaig conèixer la meva
parella, guissonenca, el 1999 i des d’aleshores que sóc guissonenc.
Avui sóc osteòpata i quiroterapeuta a Guissona. Aquesta feina em dóna una
proximitat amb la gent que no havia experimentat fins ara, he après que les
preocupacions i desitjos de les persones són molt semblants, deixant de banda
edat, gènere, condició i procedència.
Així doncs el que cal és trobar un punt d’unió on tothom s’hi pugui sentir
representat.
Em van donar l’oportunitat de participar directament en l’1-O. Gràcies.
Des d’aleshores no he pogut desenganxar-me de la lluita pels nostres drets
democràtics i de la participació en la vida política.
L’1-O vam demostrar que junts som imparables, que si ens impliquem som
capaços de guanyar-nos amb dignitat el nostre futur, no només com a poble,
també com a país.
Sempre he estat crític amb tot allò que és públic i no m’ha agradat.
També dic sempre, que el que ens passa és responsabilitat nostra, si no ens
impliquem en la política local, si anem cada quatre anys a votar i ens en
desvinculem fins a la propera, no té sentit queixar-se quan ja han pres les
decisions per nosaltres.
Per això he decidit presentar la meva candidatura a la llista de primàries per
Guissona.

A www.primariescatalunya.cat hi tenim una gran eina per saber quan, com i
què està passant als nostres consistoris. És la millor manera que totes i tots
participem de la política local sense haver d’estar vinculats a cap partit i, per
tant, a les seves directrius partidistes.
És la millor manera que veïns i veïnes estiguem veritablement informats, ja que
els representants de primàries que entrin a l’ajuntament hauran d’informar i
consultar, als votants de primàries, com a grup, les decisions que es prenguin
a l’ajuntament.
És a dir, mitjançant e-mail, xarxes socials, grup de WhatsApp, etc... les i els
votants de primàries estarem informats i participarem com a grup en el
funcionament de l’ajuntament en tot moment.
És hora de la democràcia popular, és hora que tothom s’impliqui, és hora que
l’ajuntament sigui de tots de veritat, és un moment històric al nostre país, és el
moment de lluitar per la UNITAT, i PRIMÀRIES és l’eina més directa i
accessible que tenim per fer-ho.
Com m’agradaria que fos Guissona?









Voldria que fos encara més participativa, on no hi hagi excusa per no
trobar-te bé, segur i confiat.
Voldria que esdevingués feminista, assertiva, comunicativa i, aprofitant
tot el que tenim de bo, ser molt més que un poble de Lleida que té un
escorxador i una fàbrica de pinsos, voldria ser una referència cultural,
aprofitant la diversitat i la història del nostre poble.
Voldria un ajuntament republicà i d’esquerres, on prevalgui el que és
públic per davant del que és privat, un ajuntament de totes i tots, per
totes i tots.
Voldria un poble on no hi hagi només feina, on viure no sigui un sacrifici
econòmic; voldria que la gent no en vulgui marxar, voldria que la gent
s’hi vulgui establir i fer el seu projecte de vida.
Voldria que el poble de Guissona tornés a sentir-se poble, i que tothom
participi en aquesta transformació, els més grans i els més joves, els de
tota la vida i els nouvinguts.

Els que som de poble sabem els avantatges que comporta tenir confiança en
els veïns i veïnes, anar a comprar i conèixer-nos tots, passejar tot saludant els
veïns, gaudir de l’associacionisme tan arrelat al nostre país, patir per quan les
coses no li van be al company de feina, també veí, donar-nos un cop de mà
quan venen mal dades... tots aquests valors tan de poble, no podem deixar que
es perdin. Encara que creixem en nombre, cal mantenir els valors de poble.
És el millor que tenim.

