
Manifest de les candidatures d'Esquerra Republicana de Catalunya del Ripollès, així 
com de les candidatures coaligades a ERC

El moment que viu el país és singular. Apassionantment únic i transcendent. El procés 
per  aconseguir  la  llibertat  nacional,  la  consecució  de  l'alliberament  del  país,  la 
independència de Catalunya està pròxim. Conscients d'aquesta circumstància, les i els 
militants d'Esquerra Republicana de Catalunya del Ripollès, però també simpatitzants, 
amics  i  votants,  volem seguir  treballant-hi  per  no deixar  perdre  aquesta  oportunitat, 
després que molts de nosaltres, hi haguem posat palades de grans de sorra per arribar 
fins aquí.

És evident que els electes que ERC ha tingut en els darrers mandats municipals, han 
treballat per fer-ho possible. Al costat de molta altra gent, i també altres representants 
polítics. També és una evidència, que el moment que tenim al davant requerirà de la 
suma de nous esforços per no defallir. Aquí és on entra, amb molta força, l'empremta 
dels governs i administracions locals, per treballar, des de la base per assolir aquest 
objectiu, però també per no seguir oblidant, que són aquests, sobretot els ajuntaments, 
els que fan possible que els ciutadans que més pateixen la crisi, puguin trobar un coixí 
per fer el moment més assumible. És per totes aquestes consideracions, que entenem 
que  els  els  electes  escollits  pel  projecte  d'ERC,  així  com  totes  les  candidatures 
coaligades amb els nostre partit a la comarca, volem fer palès i manifest, els següents 
compromisos, que es concreten en:

- Donar suport explícit i implícit al procés d'independència del nostre país. Posar-
nos  a  disposició  del  govern  resultant  de  les  eleccions  del 27  de  setembre, 
tot pressionant per constituir l’estat català, el més aviat possible

- Destinar els recursos necessaris i possibles perquè cap família deixi de tenir 
les necessitats bàsiques cobertes, tot protegint al màxim l'estat del benestar del 
nostres veïns i veïnes

-  Promoure  un  pacte  comarcal  per  protegir  la  nostra  comarca  respecte  les 
situacions que posin en perill i afectin els seus recursos naturals, el model socio-
econòmic i cultural del conjunt del Ripollès

I per donar fe d'aquest compromís, els sotasignants s'hi comprometen.
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A Ribes de Freser, 4 de maig de 2015


