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Des que l’Òscar Vendrell, 
l’Albert Racaj, la Irina More-
no i jo mateix vam ser esco-
llits regidors, hem treballat 
de valent al nostre Ajunta-
ment. 
Hem presentat la moció 
per entrar a l’Associació 
de Municipis per la Inde-
pendència (AMI), tal i com 
ens havíem compromès amb 
l’ANC durant la campanya, 
però no va ser aprovada 
degut als vots en contra de 
PSC, C’s i la inexplicable abs-
tenció dels regidors de CiU.
D’altra banda, hem aprovat 
una moció per acollir els 
refugiats de la guerra de 
Síria, que farà de Cervelló 
un poble solidari amb els si-
rians.
A més, vam fer 83 pregun-
tes sobre la liquidació del 
compte general del 2014 
i això ens va permetre des-
cobrir que l’anterior alcalde, 
es va gastar 8.724€ amb una 
targeta de crèdit a càrrec 
de l’Ajuntament i 10.889€ 
en taxis en un any, o que 
l’Ajuntament té impor-
tants contractes caducats 
des del 2007, de quan el Sr. 
Maestro (PSC) era alcalde.

Al poble hi ha moltes coses 
que no funcionen i per això 
seguirem treballant fins 
aconseguir un nou Cervelló!

TREBALLANT PEL 
NOU CERVELLÓ

Josep Ramon Mut
Regidor i Diputat 
provincial 
d’Urbanisme i 
Habitatge

100 DIES DE GOVERN 
ANTI-CATALÀ

Després de les eleccions Esquerra Republicana vam intentar formar un 
gran govern d’esquerres i amb accent català, però el PSC va preferir 
governar en minoria amb Podemos i el suport de C’s. Ara ens toca fer 

d’oposició i fer balanç dels primers 100 dies d’un govern anti-català i amb poca 
qualitat democràtica:

- Un 11S deslluït: l’Ajuntament va eliminar la marxa de torxes, no va col·locar la 
senyera al Casal d’Avis i no va posar cadires als assistents a l’acte institucional 
de la Rambla, sense un bon escenari i amb mala il·luminació.
- Un pacte perillós amb C’s: el PSC va acordar no entrar a l’AMI i preveuen 
eliminar símbols polítics del carrer, com estelades, i prohibir que l’espai públic 
sigui utilitzat amb finalitats polítiques, com per exemple, posar paradetes in-
formatives.
- Impediments durant campanya: La policia local va identificar a membres 
de JxSí que penjava estelades als nostres fanals i van prohibir posar una pa-
radeta a l’Aplec de Sta. Maria, al·legant que no era un lloc adient, quan el PSC 
ha repartit propaganda política a les escoles i a la fira d’artistes de Can Rafel.
- Ple exprés sense ERC: L’equip de govern va convocar un ple en menys de 
24 hores d’antelació i sense tenir-nos en compte per triar la data i l'hora, motiu 
pel qual els regidors no van poder assistir-hi.

Tot plegat ens preocupa, ja que l’actual govern està més ocupat per amagar 
tot allò que faci referència a Catalunya que no pas per treballar per Cervelló.



No m’agrada que els regidors no puguin 
anar a un ple al ser convocats en menys de 
24 hores

M’agrada que 2.496 persones hagin votat 
independència el 27S a Cervelló

ERC OPINA...

www.facebook.com/esquerra.cervellowww.twitter.com/erc_cervello

ERC ES MOU...

1. Els nous regidors d’Esquerra Cervelló 2. La sala de plens expectant per la votació de l’AMI
3. A l’acte central de Junts Pel Sí a l’Hospitalet 4. Fent campanya porta a porta per Cervelló pel 27S
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ERC ALS PLENS...
Moció per entrar a l’Associació de Municipis per la Independència
La moció va ser rebutjada amb la inexplicable abstenció de CiU
 
 SÍ     NO    ABSTENCIÓ

Moció per acollir els refugiats de la guerra de Síria
Cervelló serà un poble solidari amb els sirians

              SÍ     NO    ABSTENCIÓ

Moció per reclamar a la Generalitat que pagui el deute a les farmàcies 
Esquerra va introduir una esmena a la moció de C’s per reconèixer que el deute no es paga per culpa de 
l’asfíxia econòmica de l’Estat cap a la Generalitat
 
 SÍ     NO    ABSTENCIÓ


