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Manresa, trenca les cadenes!
Vull l'amor silent
que, segur i valent,
trenca les cadenes per anar al ponent
i no té por a les penes
ni al destí cruent.
Així serà el teu, així serà el meu.
(Lluís Llach)

Presentació de candidatura
La ciutat de Manresa, cor geogràfic de Catalunya, des de fa dècades viu un constant declinar
econòmic, social i demogràfic, on el talent, la innovació i les idees innovadores hi tenen difícil
cabuda. És la ciutat més envellida del país, una de les que té més pobresa enquistada i un atur
molt alt. Oblidada de les institucions, asfixiada per uns ferrocarrils més lents que en la seva

inauguració fa 160 any, una C-55 que mata vides i hisendes davant la impassible actitud dels
diferents governs que han passat per l’ajuntament, no importa el seu color, amb l’autopista
més cara i aliena als seus interessos... Amb una situació com aquesta el govern municipal calla,
fa volar coloms i entre part del “tot Manresa” es difon la idea de l’oasi manresà tancat a pany
i forrellat. Portada per aquest estat de coses, jo em proposo com a candidata convençuda que
cal canviar i remoure les aigües enrarires en que es mou la vida política local, per tal de que
podem dir amb orgull, Visc

a Manresa!

Qui soc jo?
Com va dir la Maria Mercè Marçal “soc dona, de classe baixa i nació oprimida”. Nascuda a
Sallent. Visc i treballo a Manresa des de fa 31 anys. La meva feina es desenvolupa en un
conegut despatx d’advocats de la ciutat. Amant dels gats i de la natura. Farta de les injustícies,
he militant en diferents entitats culturals, socials i reivindicatives. Això, davant la veritable
massacre de la C-55, em va dur a fundar amb altres companys i companyes la “Plataforma
Ciutadana No Més Morts a la C-55”, de la qual en soc presidenta, també formo part de la
Unió de Plataformes de la Mobilitat a Catalunya “MOBcat”. Interessada també en qüestions
de la memòria històrica soc sòcia de l’Ateneu Enciclopèdic Popular i del seu Centre de
Documentació Històrico-Social. Estudio també a distancia un grau a la Universitat Oberta de
Catalunya.
Em preocupen les discriminacions que patim les dones treballadores, que van des de la
manipulació legal, els horaris de treball que dificulten conciliar una vida personal plena, les
discriminacions salarials i la violència de gènere. Se quins són els meus orígens i per tant
reivindico un món on s’imposin les idees d’igualtat i de justícia social. Estic en canvi, en contra
de la caritat que eternitza la pobresa i genera ciutadans dependents i dòcils, penso fermament
en fomentar l’estudi i aprenentatge per tal que puguin esdevenir persones autònomes i
autosuficients, i que aquestes ajudes puguin arribar a ser només un fet puntual.
Conscient que visc en una nació oprimida, estic farta d’independentistes de saló, que en la seva
pràctica diària de gestió i d’acció política són mesells i submisos als poders, que coarten la
nostra llibertat com a poble, segons els seus interessos particulars i/o de partit, fent que aquests
desitjos de llibertat, quedin ofegats sine die.
Per contrast, crec en una vida ciutadana i una acció política amarada en els efectius valors
republicans i d’independència, on el laïcisme, els valors liberals i comunitaris, es centren en
que la legitimitat última rau en la divisa de que el govern ha d’estar en mans del poble, actuar
amb el poble i per al benefici del poble. Aquests valors, han d’anar de manera efectiva contra

la transmissió i la perpetuació dels privilegis polítics, socials i econòmics, que van contra la
veritable empresa comuna, que cerca el bé i la felicitat de tots.
També cal, que la “virtut cívica”, sigui fonament de govern i d’oposició, transparent i basada
en l’exigència i la democràcia. Acabant o impedint que la cosa pública estigui en les mans o
al servei d’interessos privats.

Enllaços:
https://www.youtube.com/watch?v=Ims6YnqlxTA
https://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/18915/2019/tot/igual/c-55/c-16
https://www.youtube.com/watch?v=HNrzxyk6gQ8
https://twitter.com/BagesFina

Idees Força
Introducció: Durant massa temps han governat Manresa els mateixos, sense que existís
tampoc una oposició visible, gestionant malament i oblidant que el més important d’una ciutat
és d’una banda el territori, un bé escàs i limitat i d’una altre els que l’habiten. Per tant governar
l’ ajuntament hauria de ser en realitat administrar un territori en benefici de les persones que
hi viuen i de les que hi viuran en el futur.
Tenir una visió republicana i d’esquerra vol dir posar l’accent en allò col·lectiu pel damunt de
l’individualisme. No és creïble pensar que el mercat s’autoregula i menys encara que ho faci
en justícia. L’ajuntament ha d’actuar a favor de la majoria i dels menys afavorits i enfrontarse als poderosos.
Per avançar en la concepció d’un govern independentista i republicà, a Manresa no n’hi ha
prou amb hissar estelades, posar llaços grocs o fer activitats devaluades per una visió
provinciana i folklòrica. Cal una decidida aposta per la reivindicació i l’extensió dels valors
socials, democràtics i col·lectius propis del republicanisme.
Avui Manresa és una ciutat envellida, asfixiada per les pèssimes comunicacions i
infraestructures, entre altres motius per la mesella actitud d’uns partits locals submisos amb
les seves oligàrquiques direccions, alhora sotmeses als poders econòmics, que són a més
contraris al progrés social i a la llibertat nacional.

Les meves primeres idees força per un programa municipal
L’urbanisme que precisa la ciutat ha de ser apropiat, innovador no basat en idees centenàries,
pensat per l’orografia de la ciutat, els ciutadans i les seves necessitats, amb una gestió eficaç,
amb obres que no s’eternitzin, i consensuada.
S’ha de crear habitatge públic de lloguer i fer aflorar el gran potencial en habitatges buits de
que disposa la ciutat.

Volem integrar els nouvinguts reforçant la identitat i l’orgull de pertinença a la ciutat i la
catalanitat sense exclusions.
Cal apropar els serveis socials als barris per una millor gestió de proximitat, i amb una dotació
suficient.
S`ha d’adequar la mobilitat i els transports urbans tenint en compte que la nostra població
és molt envellida i que s’ha d’adaptar a la pròpia estructura física de la ciutat. També s’han de
fomentar els aparcaments dissuasius, amb unes bones connexions urbanes.
La seguretat ciutadana ha de millorar a tots els barris. Cal coordinar les policies locals i els
mossos d’esquadra des de la Junta de Seguretat Municipal.
Hem de donar més suport i visibilitat als barris de la ciutat i a les seves entitats i
associacions, per tal que siguin uns ens vius i actius.
Apostar per afavorir els joves emprenedors locals tenint en compte criteris de sostenibilitat
ambiental i social.
Defensem un model d’oci alternatiu i per la convivència ciutadana.

L’Ajuntament ha de plantar cara als diferents poders econòmics i
polítics per millorar totes les comunicacions actuals que ofeguen
Manresa i el seu desenvolupament social i econòmic.

