Política | | Actualitzat el 27/05/2019 a les 03:00

Aloy: «La feina comença ara, i passa
per formar un govern que ens
permeti confegir la ciutat que
volem»
Prop d'una seixantena de persones s'han reunit, aquest vespre de diumenge, a
l'Espai Rubiralta de Manresa per celebrar la victòria històrica d'ERC a la capital del
Bages

Marc Aloy, amb Cristina Cruz (a la dreta) i Montserrat Clotet (a l'esquerra), celebrant la victòria | AFT

El vespre de recompte electoral ha començat bé, per als d'ERC Manresa. Mentre els apoderats
de la formació republicana estaven fent el recompte de vots en els diversos col·legis de la ciutat,
els quatre primers candidats de la llista (Marc Aloy, Cristina Cruz, David Aaron López i Montserrat
Clotet) ja corrien per l'Espai Rubiralta, l'indret que el partit havia escollit per reunir tots aquells
militants i simpatitzants que volguessin seguir l'escrutini en directe.
A les nou tocades han començat a aparèixer els primers números, que de seguida han situat la
formació encapçalada per Aloy al capdavant, tot i que a molts pocs vots de la de Junts per
Manresa, capitanejada pel fins ara batlle de la ciutat, Valentí Junyent. Malgrat aquestes
esperençadors indicis amb gust de victòria, els republicans no han volgut celebrar res abans d'hora.
I és que tenint en compte que la màxima distància que han mantingut amb els fins ara líders polítics
de la capital del Bages ha estat de 350 vots, res es podia donar per fet. Menys encara quan,
havent-hi el 94% del sufragi escrutat, la vetllada s'ha capgirat sobtadament: els de Junyent s'han
posat al capdavant del rànquing, deixant els d'Aloy amb la sensació d'haver perdut la sabata en els
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100 darrers metres d'una cursa de fons. Però res havia acabat, i cada vot comptava. Amb un
recompte del 98% la diferència era de dos vots favorables a JxCat.
Les pràcticament seixanta persones que havien anat arribant al punt d'encontre de la Muralla de
Sant Domènec estaven totes pendents dels mòbils, esperant que la pàgina web que desvetllava
l'escrutini a la ciutat actualitzés el resultat final. "Hem remuntat! Hem guanyat!", s'ha sentit, de
cop i volta, mentre algú alçava el telèfon per ensenyar la pantalla on, efectivament, mostrava
com, amb el 100% dels vots escrutats, ERC s'havia erigit com a primera força a Manresa amb
9.118 vots, només onze més que el seu rival més potent amb qui, al llarg d'aquesta darrera
legislatura, han compartit govern.
Abraçades, crits d'alegria, somriures alleugerits, algunes llàgrimes... Tothom ha celebrat aquest
resultat històric que ha tornat a posar ERC al capdavant de la capital del Bages després de 83
anys. I encara amb més entusiasme han aplaudit els vuit primers candidats de la llista
republicana, oficialment propers regidors del mandat que properament s'iniciarà. El qui s'ha endut
més lloances ha estat Marc Aloy, que porta més de mitja vida militant al partit que ara lidera.

Marc Aloy, just en el moment que s'ha proclamat guanyador de les eleccions a Manresa Foto: AFT

"Aquest final ha estat d'infart, però hem guanyat!", ha celebrat, amb un gran somriure. "Hem fet la
millor campanya que recordo, i mira que en porto unes quantes", ha dit, tot elogiant "el nivell
d'implicació de totes les persones que van a la llista i també d'aquelles que han format part
d'aquesta campanya electoral", així com fent un especial agraïment als regidors que durant els
darrers quatre anys han format part del seu equip a l'Ajuntament i a Ramon Fontdevila, "un
referent i un pare polític per a mi".
Visiblement emocionat i amb els ulls entelats, el republicà ha deixat clar que "la feina comença ara,
i passa per formar un govern que ens permeti confegir la ciutat que volem"; una ciutat "més verda,
més inclusiva i més accessible pensada per a totes les manresanes i manresans". Tot plegat,
ha assegurat, "amb honestedat, esforç, treball i ganes de compartir el nostre projecte amb altres
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formacions però sobretot amb la ciutadania".
En aquest sentit també ha desvetllat que es reunirà amb totes les formacions amb representació al
consistori, i que amb la primer que es trobarà ("tan ràpidament com sigui possible") serà amb Junts
per Manresa: "durant aquests tres anys i mig que hem governat plegats hi ha hagut molta
complicitat i fair play i hem de tenir en compte que han estat la segona força més votada amb molt
poca diferència respecte nosaltres", ha dit, tot afegint que "segons després" d'haver-se fet
públics els resultats finals, "el Valentí Junyent m'ha trucat per felicitar-me i ens hem fet una
abraçada cordial a distància".
Unes victòries que han de ser "l'impuls definitiu" per a la República
Recordant i agraint la feina feta per totes aquelles persones que "després de 83 anys de picar
pedra no podran viure aquesta victòria amb nosaltres", així com també "als nostres líders
empresonats i a l'exili", Aloy ha felicitat Carles Puigdemont pel suport que ha rebut de la capital
del Bages en les eleccions del Parlament Europeu (un 42,18% dels vots han anat cap a la seva
llista): "aquestes victòries han de ser l'impuls definitiu per a la República"; una República, ha
assegurat, "que també treballarem des d'aquí perquè sigui plena, independent i pròspera".

Marc Aloy, durant el parlament que ha ofert a la seixantena de persones que s'han aplegat a l'Espai
Rubiralta Foto: AFT
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