
Un cop l’assemblea de mili-
tants de Convergència Democrà-
tica de Catalunya (CDC) a Man-
resa ratifiqui Valentí Junyent com
a alcaldable, el 15 de setembre, «les
bases d’Unió Democràtica a Man-
resa es pronunciaran al respecte
donant suport en aquest supòsit, 
a través de l’acord oportú de la seva
assemblea local».  

L’executiva local d’Unió de Man-
resa ha volgut, mitjançant un co-
municat, aprofitar «per expressar
obertament la nostra satisfacció
perquè l'alcalde Valentí Junyent es
presenti i doni continuïtat al pro-
cés engegat fa tres anys».

El pronunciament d’Unió arri-
ba després que aquest diari anun-
ciés que Junyent serà novament el
cap de llista de CiU a les elec-
cions municipals del 2015 (vegeu
Regió7 de dijous).

L’executiva local d’Unió ha vol-

gut recordar que el procés s’em-
marca dins dels acords de la Fe-
deració de Convergència i Unió,
«en els quals s’especifica que la
proposta del candidat a l’alcaldia
correspon en el cas de Manresa a

CDC» (en funció dels resultats va-
ria el partit a fer la proposta).  

Unió Democràtica afirma que
serà «respectuosa» amb el procés
marcat per la federació en l’elecció
del candidat a l’alcaldia així com
amb la resta de candidats que for-
maran la llista de CiU a Manresa.

El procés va seguint els passos
que toquen i si ja es pot afirmar
que Junyent serà l’alcaldable abans
que s’hagin fet tots és perquè ell ja
ha explicitat la predisposició a
tornar-se a presentar, per la vota-
ció unànime que ha fet el comitè
local de CDC per avalar-la, pel
suport mostrat pel senat de CDC
d’àmbit local que va tenir lloc di-
mecres, perquè es tracta de l’úni-
ca candidatura presentada i per-
què s’ha considerat el pes especí-
fic positiu que tindrà el fet que l’ac-
tual alcalde es presenti a la re-
elecció després del capital polític 
atresorat aquest mandat.
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Olga Sánchez, presidenta del
comitè local d’UDC
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Les bases d’UDC donaran
suport a Junyent quan CDC
el ratifiqui en assemblea

Unió mostra «obertament» que farà costat a l’actual alcalde
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La façana de la seu de Conver-
gència Democràtica de Catalu-
nya (CDC) del carrer Alfons XII de
Manresa ha estat coberta de pin-
tades contra CiU i ERC. Les pinta-
des s’han fet cinc mesos després de
l’anterior atac amb pintades i tren-
cament de vidres exteriors a cops
de roc.
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Fan pintades a la seu de
CDC contra CiU i ERC

ACTUALITAT
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Per commemorar el centenari de la Mancomunitat de Catalunya s’ha
celebrat a Manresa una taula rodona centrada en les infraestructures viàries
que aquesta entitat va desplegar, moderada pel director adjunt de Regió7,
Xavier Domènech. Hi van intervenir Teresa Navas, doctora en Geografia; 
Andreu Esquius, director tècnic de MCRIT; i Vicenç Izquierdo, gerent de
Serveis d'Infraestructures Viàries de la Diputació. L’acte va tenir la presència
de l’alcalde Valentí Junyent, el president de la Diputació, Salvador Esteve, i el
president de la Fundació Cercle d'Infraestructures, Pere Macias.  



Manresa reflexiona sobre la Mancomunitat 

Dintre de les festes d’estiu que or-
ganitza l’Associació de Veïns de la
Font dels Capellans de Manresa,
demà hi haurà una representació
teatral, a partir de les 7 de la tarda
a la sala polivalent del barri, de la
comèdia L’avar, de Molière, a càr-
rec del grup de teatre de la Font
dels Capellans 
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