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Fer República 
per tenir República

REUNIONS: 
Al local amb militants i amics 
tots els dilluns a partir de les 19:30 hores.

CICLE:
“Treballem per Cambrils, 
treballem per la República”
Segon dilluns de cada mes al nostre local.

CICLE: 
“Acció de l’equip de Govern” 
Darrer dilluns de cada mes al nostre local. 

PRIMERA TROBADA DE JOVENTUT: 
“Joventut, Transparència, 
Noves Tecnologies” 
26 de febrer. 
Amb la presència d’Eduard Pellicer.

Agenda republicana
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Ocupació 
de qualitat 
i salari digne
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Exigim la llibertat 
dels presos polítics

ACTE PÚBLIC: 

Què fem amb la 
República Catalana?

Dimecres 14 de febrer
19:30 hores
a la seu d’ERC
(Carrer Barques, 5, 1er B)

amb:
Noemí Llauradó
Diputada al Parlament de Catalunya
Camí Mendoza
Alcaldessa de Cambrils
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El Ple de l’Ajuntament acaba d’aprovar el 
pressupost per aquest 2018 amb una de-
pesa total d’aproximadament 44M€. Junt 
amb les ordenances fiscals, són les eines 
fonamentals per tal de dur a terme les 
polítiques de l’Ajuntament de Cambrils. El 
pressupost permet el desenvolupament 
del nostre programa electoral, que és el 
nostre compromís envers la ciutadania. 
Com no podia ser d’altra manera, ha es-
devingut el nostre full de ruta mitjançant 
el Pla d’Actuació Municipal per aquesta 
legislatura. El nostre programa és social. 
D’aquesta manera, l’àrea de la persona 
s’ha incrementat en 503.547,71 €, que su-
posa un increment de 1.731.858,54 € des 
de 2015. Aquestes partides van destina-
des especialment als col.lectius més des-
afavorits, a la salut, a l’atenció de la nostra 
gent gran, l’ensenyament, seguretat, etc. 
En resum, a tenir cura i garantir l’estat del 
Benestar per a tots els cambrilencs i cam-
brilenques

• Increment de dotació pressupostària 
dels ajuts d’urgència social en un 44%. 

• Creació d’una partida específica 
d’ajuts d’urgència vinculats a la po-
bresa energètica 

• Augment de la cobertura del Ser-
vei d’atenció domiciliària amb més de 
68.000 euros.

• Augment d’un 15 % les partides desti-
nades a polítiques d’ocupació.

• Cambrils ciutat educadora. 
Hem reservat 78.000 € per al desenvo-
lupament del Pla Educatiu de Ciutat i 
els Programes Educatius.

El nostre pro-
grama vetlla 
pel suport 
a l’empresa, 
l ’ e m p r e n e -
doria i tots 
els nostres 
sectors pro-
ductius i de 

Serveis són claus per al creixement de 
Cambrils i el reconeixement que merei-
xen tots aquells que arrisquen per tal 
de produïr riquesa a la nostra vila. La 
Promoció económica ha augmentat en 
259.317,31 €, que suposa un increment de 
455.317,31 € respecte el 2015. I tot això ho 

hem aconseguit malgrat tot un entramat 
legal repressiu orquestat des de l’Estat 
Central per tal d’ofegar les administraci-
ons locals. I ho hem aconseguit amb una 
excel.lent gestió dels diners públics, que 
ens permetrà reduïr el deute passant 
d’un 95,68% al 2015 al 58,27% a finals del 
2018. Aquesta és una dada molt positiva 
perquè comporta: 

• Hem pogut reduït les despeses finan-
ceres a pagar als bancs en 1.550.000 €. 
Aquests són diners que ara poden anar 
directament al servei dels cambrilencs 

• L’endeutament municipal quedarà per 
sota del límit que marca la Llei Regula-
dora d’Hisendes Locals. D’aquesta mane-
ra, l’Ajuntament quedarà alliberat de les 
obligacions imposades des de Madrid i 
podrá fer servir les eines financeres i de 
contractació de personal per tal de mi-
llorar els serveis i dotarr-nos d’inversions 
com les que s’han pogut realizar el 2017 

A ERC sabem fer bona gestió dels re-
cursos i alhora treballar per la reactiva-
ció econòmica (Prom. Eco i Turisme), la 
cohesió social (ensenyament, ocupació, 
esports, benestar, salut, cultura, festes, 
joventut, transparència) i la qualitat de 
l’espai públic (Serveis, medi ambient, ur-
banisme). Estem convençuts, que tal com 
us vam prometre des del primer dia de 
campanya del 2015, anem pel BON CAMÍ.

El març del 2017 es va renovar l’Executiva local d Esquerra Re-
publicana a Cambrils. A l ‘Assemblea General va ser escollida, per 
unanimitat, Montserrat Masdeu com a presidenta de la secció, com 
a presidenta de la secció local d ERC a Cambrils, que substituia així 
a Marc Falceto, que havia estat el president des de l’any 2013. A l 
‘assemblea també es va escollir a les persones que comparteixen 
equip amb Masdeu, que són: Aleix Rom, Josep Oliva, Jordi Fargas, 
Apel·les Carod i Eduard Pellicer.

Cal agraïr la feina feta per Marca Falceto durant tots els seus anys 
de presidència. Aquesta nova executiva ha centrat la seva feina 
amb uns objectius ferms: fer créixer la militància, comunicar a la 
ciutadania la feina que està fent Esquerra al govern de Cambrils, 
fer el seguiment dels afers de la ciutat i treballar per la construcció 
de la nova República de Catalunya des de Cambrils. 

Amb aquests objectius presents, encetem l’edició del butlleti FENT 
CAMÍ, que publicarem bimestralment. Podreu trobar-hi la nostra 
secció d’agenda on anirem anunciant totes les actitvitats orga-

nitzades des de la Secció Local d’ERC. Us oferim també totes les 
vies de contacte per tal que ens feu arribar les vostres inquietuds, 
propostes i opinions envers la tasca d’ERC, per tal de poder seguir 
construïnt un projecte comú.

Secció local d’Esquerra Cambrils Fer república 
per tenir 
República

D’esquerra a dreta: Aleix Rom, Edu Pellicer, Montserrat Masdeu, Jordi Fargas i Josep Oliva

Grup de govern a l’Ajuntament
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L’1 d’octubre, tot i l’ús desproporcionat 
de la força per part dels cossos policials 
de l’Estat, més de 2 milions de perso-
nes vam poder votar en un referèn-
dum per decidir si volíem que Catalu-
nya fos un Estat independent en forma 
de República. I la resposta fou que sí. 

Aquest referèndum fou possible gràcies 
a una estretíssima col·laboració i coordi-
nació entre les nostres institucions i una 
gran part de la ciutadania que va anar 
a protegir les escoles la nit abans i du-
rant tot el dia 1, per poder garantir no 
només un dret individual, sinó col·lectiu. 
Aquell dia passarà a formar part de 
les vides de molta gent que va sentir 
com havia de sortir a defensar un dret 
tan fonamental com el dret a vot i que 
ho va fer acompanyat dels seus veïns i 
veïnes en una mostra d’exercici de ciu-
tadania i comunitat que poques vega-
des a la història succeeix. Precisament 
això va ser la clau de l’èxit i això ha de 
fer possible construir una República. 

El que va succeir en els dies poste-
riors també ho recordarem sempre: la 
declaració suspesa del 10 d’octubre, 
la declaració d’independència del 27 
d’octubre, l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució pel Govern espanyol, 
amb el cessament de tots els mem
bres del Govern de la Generalitat i la dis-
solució del Parlament convocant unes 
eleccions pel 21 D, l’empresonament del 
vicepresident Junqueras i altres conse-
llers i conselleres i l’exili forçat del presi-
dent i altres consellers a Brussel·les. 

I el 21D hi va haver les eleccions amb una 
participació del 80%. I tot i que la força 
més votada fou Ciutadans, les forces re-
publicanes, una vegada més, i malgrat 
tenir els caps de llista a l’exili o a la presó, 
i altres dels seus candidats amenaçats, 
van tornar a sumar majoria, aquest cop 
amb 70 diputats. Novament, una majo-
ria tornava a expressar la voluntat de fer 
República com ja ho havia fet el 9N del 
2014, el 27S del 2015 i l’ 1 d’octubre del 
2017. Una majoria que des de llavors es 
manté sostingudament en el temps i va 
augmentant. Una majoria que en aquest 
moment és del 47% de la població i que, 
per tant, necessàriament ha de superar la 
barrera del 50% per poder dur-la a terme. 

La clau de com poder fer aquesta 
República és, com s’ha dit en diverses 
ocasions, eixamplant la base social, ar-
ribant a superar el topall del 50%. I això 
es pot aconseguir. Es pot aconseguir 
sumant per l’esquerra, fent república en 
minúscula, fent polítiques que comba-
tin la situació d’emergència social en 
què es troba una part important de la 
població, que assoleixin la realitat efec-
tiva entre homes i dones, que potenciïn 
els tres sectors econòmics, que revisin 
la fiscalitat a la qual estan sotmeses les 
petites empreses i els autònoms, que 
exigeixin major contribució a aquells 
que més tenen, que garanteixin l’accés 
universal i equitatiu al sistema de sa-
lut, que vetllin per l’escola pública i pel 
nostre model d’escola catalana, que 
apostin per una economia del conei-
xement on la recerca i la investigació 

no es considerin una despesa sinó una 
inversió, que protegeixin el medi ambi-
ent i desenvolupin les energies renova-
bles, que apropin la cultura a tothom, 
que assegurin un futur als nostres jo-
ves i una vellesa digne a la gent gran. 

És el que Esquerra Republicana anome-
na les 50 mesures republicanes. Amb 
aquestes mesures republicanes de ben 
segur que les forces d’esquerra se’ns 
apropen, perquè totes aquestes mesu-
res i polítiques s’allunyen de l’immobi-
lisme i l’autoritarisme al qual ens tenen 
acostumats els poders institucionals i 
fàctics de l’Estat des de fa segles i que 
no es preveu que canviïn ni a curt, ni a 
mig termini. Després d’una fase en què 
s’han prioritzat les declaracions i els sim-
bolismes, toca desplegar la república 
de l’efectivitat, del dia a dia, toca exercir 
república per acabar tenint República. 

Paral·lelament amb això, cal obrir tam-
bé un gran diàleg de país amb voca-
ció constituent que actuï fora de l’àm-
bit institucional i que ajudi a construir 
aquesta majoria a favor de la República 
i on participin activament les associa-
cions, les entitats, els moviments soci-
als, els partits polítics, els sindicats, la 
patronal i el conjunt de la ciutadania 

Ningú no va dir que seria fàcil, però 
tampoc ningú no hagués dit fa uns 
anys que seríem tants i que ho tin-
dríem tan a prop. Per tant, Som-hi! 

A construir la República! 

Noemí Llauradó
Diputada d’Esquerra Republicana
al Parlament de Catalunya
per Tarragona


