
 
 

 

 
 
Nom i cognoms: Pep Rovira Miret 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Titulació acadèmica: 
Quatre anys d’estudis de Direcció Cinematogràfica, entre l’Escola de Cinema 
de Barcelona i el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya. En aquell 
moment encara no s’havia creat la llicenciatura. A destacar, un premi al millor 
guió d’un curtmetratge dirigit i escrit per mi, en un concurs a nivell de 
Catalunya. No m’hi he dedicat a causa de que la meva vida ha anat per altres 
camins. 
 
Ocupació actual: 
Inspector de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa. També he treballat a 
altres departaments com Cultura (al Museu de Terrassa i a l’Arxiu Històric 
Comarcal) i a Urbanisme. 
 
Pertinença a associacions: 
Sóc activista de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), el meu 
activisme és tant a nivell de Terrassa com a nivell de tota Catalunya, la meva 
lluita és per a que la gent tingui dret a una vivenda digna i a una segona 
oportunitat a la seva vida. Vull que el meu país sigui més just i millor quan 
sigui independent, per això no només lluito dins de l’ANC. 

  



 
Pertinença a partits polítics: 
No pertanyo a cap partit polític, ni ara ni en el passat, per això m’agrada tant 
formar part de l’Assemblea, perquè no és un partit polític. 
 
Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana setmanal: 
20 hores. 
 
Mèrits, trajectòria o experiència que el candidat vulgui exposar: 
Jo pertanyo a l’Assemblea des del dia de la seva fundació al 2012. 
Tot i no haver estat mai al Secretariat de l’Assemblea de Terrassa, vaig formar part de 
l’equip organitzatiu de la “V” a Terrassa i també de molts altres actes realitzats a la nostra 
ciutat. 
També he participat en fer taules d’extensió al carrer quan ha calgut, fent adeptes a 
l’ANC, recollint signatures pel “Signa un vot”, i un munt de parades al carrer en diferents 
campanyes informatives: 

   

   

 
La meva implicació a l’Assemblea és total, ho demostra la meva assistència a totes les 
assemblees generals que s’han fet (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Manresa): 

  

Barcelona 2012 Girona 2013 Tarragona 2014 Lleida 2015 Manresa 2016 

 
A part de participar evidentment a la Marxa per la Independència a Terrassa el 2012, 
també vaig participar a la primera que es va fer a Catalunya que va ser a Lleida, també a 
la de Sabadell que hi vam anar caminant una bona colla de Terrassa per la carretera N-
150, també a la de Montblanc-Poblet i evidentment a la gran Marxa final de Barcelona: 
 



   

Lleida Sabadell Terrassa 

   

Terrassa Montblanc-Poblet Barcelona 

 
Com molts de vosaltres vaig participar a la Via Catalana a El Perelló al 2013: 

   
 
Com molts de vosaltres vaig participar a la V de Barcelona al tram 25 de l’avinguda 
Diagonal. Però també vaig assistir a la V de Sant Cugat per agafar experiència per 
organitzar la V de Terrassa (junt amb els altres integrants de l’equip organitzatiu): 

   

Barcelona Barcelona Sant Cugat 

 
 
 
 
 
 



Tot i treballar a l’Ajuntament de Terrassa, no m’ha fet mai cap mena de por anar al Saló 
de Plens a protestar i a lluitar pel meu país: 

   

Saló de Plens de 
l’Ajuntament. 

Saló de Plens de 
l’Ajuntament. 

Repartint als treballadors de 
l’Ajuntament el cartell de la “V” 

de Terrassa. 
 
A la consulta del 9-N m’hi vaig implicar treballant en un institut com a representant de 
l’Administració, prèvia formació per part de la Generalitat: 

   
 
Com a exemple que no només lluito per la independència del nostre país, sinó també per 
fer-lo més just. Quan hi va haver la manifestació dels indignats a l’any 2011, vaig 
participar amb aquell moviment a la plaça Catalunya de Barcelona: 

 

 
Vaig estar a l’equip organitzatiu dels actes previs a les eleccions del 27-S del 2015, 
“Falten 3 mesos” i “Falten 2 mesos”: 

   

   



 

Acció en defensa del cabal del riu Ebre a Amposta, al febrer del 2016: 

  
 

Acte en defensa del Sistema Sanitari Català, al juliol del 2016: 

   

 
Acte en defensa de la llei catalana 24/2015, actualment impugnada al Tribunal 
Constitucional, que impedia els talls de subministrament, al setembre del 2016: 

   

 
A Badia i a Barberà, que les seves respectives territorials estaven totalment inactives, 
entre un grup de gent les hem activat i hem promogut la seva fusió per aprofitar les 
energies. He participat i organitzat diferents accions per fer arribar el nostre missatge a la 
població d’aquestes dues ciutats. Hi estic col·laborant des de fa un any i mig: 

   

  
 

 
 
 
 
 



Programa d’actuació: 
 

- “Canviar inèrcies”. 
- Recuperar voluntaris que s’han perdut pel camí, per aconseguir ser 

més forts i arribar a més gent. 
- Dinamitzar més el nostre local per a que sigui realment un lloc de 

trobada per tots nosaltres i per a la resta de la ciutat. M’agradaria que 
fos un espai de trobada de tots els que volen treballar per aconseguir la 
independència del nostre país. Fer una agenda mensual d’actes que 
ens serveixin per cohesionar-nos més a nosaltres mateixos i per a que 
la resta de ciutadans puguin descobrir els avantatges de tenir un estat 
propi. 

- Fer una assemblea mensual (cosa que no s’ha fet mai encara), en la 
que hi puguin assistir socis i simpatitzants. Una assemblea totalment 
oberta, on tothom que tingui alguna idea, proposta, millora... ho pugui 
fer amb tota naturalitat. Que tots poguem escoltar noves idees i punts 
de vista diferents, que tots ho poguem valorar i debatre, i que entre tots 
poguem decidir què portarem a terme. També una assemblea on es 
pugui comunicar a tothom les línies a seguir que puguin venir del 
Secretariat Nacional i adaptar-les a la realitat de la nostra ciutat. 

- Evidentment, es formarien equips de treball per a cada temàtica, com 
s’ha fet fins ara. Però a les assemblees mensuals es debatria entre 
tots, la millor manera de portar a terme cada temàtica. Es tractaria que 
les diferents comissions fossin autònomes, però que no estiguessin 
aïllades de la resta dels socis i simpatitzants. Hem d’aconseguir entre 
tots, treure el màxim rendiment de les nostres accions, del nostre 
temps i de les nostres energies. 

- S’ha de tornar a recuperar la nostra presència per tota la ciutat i no 
només al centre. S’han de tornar a desplegar les nostres carpes i 
seguir informant a la població dels avantatges de ser independents. Jo 
voldria traslladar els actes que poguem fer a la Plaça Vella, també a la 
resta de la ciutat, en punts de trobada de la gent, com per exemple a la 
plaça Primer de Maig (Rambla Francesc Macià) a Sant Pere Nord, 
etc... 

- És molt necessari revitalitzar les nostres comunicacions a través del 
facebook, twiter... 

- En el que queda de 2016 i sobretot durant el 2017, ens ho juguem tot. 
Hem de fer un últim esforç per guanyar definitivament la nostra llibertat, 
que és la del nostre país. Volem ser una nació de ple dret, però això no 
ho regala ningú en aquest món. Aquests objectius tan grans que 
canvien la història de la humanitat, no cauen del cel, s’obtenen amb 
molt d’esforç i molt de sacrifici, i aquest ha de ser el nostre sentiment, 
posar tota la carn a la graella, per a que després, nosaltres i els nostres 
descendents, poguem i puguin gaudir d’una nació meravellosa, 
exemple per a la resta del món. Que ser català sigui un motiu d’orgull 
quan anem pel món i un mirall per a la resta dels països. Sabem que 
som capaços d’aconseguir-ho i de fer-ho bé, és qüestió de temps, i 
aquest temps, aquest cronòmetre, ja està en marxa, i estic convençut 
que tu no et vols quedar al marge d’aquest gran objectiu, estic 
convençut que tu tens ganes de dir algun dia “Jo ho vaig fer possible”. 

 
Comentari personal: 
Em presento al Secretariat de Terrassa, amb il·lusió i amb energia, 
preparat per treballar al màxim, per aconseguir un gran somni: 
La independència del nostre estimat país. 
 
Una forta abraçada! 

      Visca Catalunya i Els Països Catalans! 
 


