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JUNTS PER LLAVANERES

Encarem els últims dies 
abans de les eleccions amb 
optimisme i confiança. En els 
darrers tres anys hem obert 
el nostre projecte a diferents 
persones independents, que 
mai havien col·laborat en 
cap projecte polític. També 
hem posat l’accent en el 
poble, buscant el que ens 
uneix i deixant en un segon 
pla les diferències. Final-
ment hem treballat colze a 
colze amb el nostre candidat 
a l’Alcaldia per construir una 
alternativa per als centenars 
de llavanerencs que no es 

senten representats per cap altre opció política. 
No hem patit lluites internes, no hem rivalitzat per 
determinats llocs en la llista electoral, tampoc hem 
tingut problemes per definir els principals temes de 
campanya electoral, ni hem entrat en el joc de la des-
qualificació i l’insult amb les altres opcions polítiques. 

El nostre és un projecte sòlid, fet des de la pluralitat, 
construït amb la generositat i el treball desinteressat 
de moltes persones, i amb la intenció d’arribar i con-
vèncer a una majoria de llavanerencs.
M’han preguntat més de dues i tres vegades sobre 
com gestionarem el nostre resultat electoral. La res-
posta és clara: amb els resultats a la mà reunirem 
els 27 representants de la nostra llista electoral, i de-
cidirem en assemblea lliure i oberta la nostra futura 
participació política. El futur Govern de Llavaneres el 
decidirem a Llavaneres, descartant qualsevol indicació 
o imposició de la direcció nacional del partit (que sem-
pre ens ha donat plena autonomia i llibertat).
Finalment voldria agrair públicament el treball realit-
zat per totes les persones que fan possible el nostre 
projecte, així com també la generositat dels nostres 
militants. Sense ells la nostra alternativa no seria ni 
creïble ni real.
Sabem que som agosarats i que el repte és difícil, 
però agafem el testimoni de totes aquelles persones 
que ens han dit: ‘Ara, en Nani’. A tots vosaltres dir-vos 
que no us fallarem!
    Albert Sala i Martínez

‘El futur Govern de Llavaneres, el decidirem a Llavaneres’      
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“Veig al Nani com un alcalde 
proper, que trepitja tots els 
veïnats i coneix les nostres 
problemàtiques reals.”
  

“El diumenge tretze de març d’enguany, vaig assistir amb altres empresaris 
locals, a una reunió promoguda per en Nani Mora amb el doble motiu de 
informar-nos de quines serien les directrius del seu programa de govern muni-
cipal, i també, i especialment, d’escoltar les opinions dels assistents entorn de 
quines haurien de ser les actuacions prioritàries al poble.   La seva exposició 
informativa va ser clara i curta. El temps llarg, ens el va oferir a nosaltres. Ell 
va voler i saber escoltar. És, em sembla, un molt bon principi.”
 

La dada:
El deute és de més de 5 milions d’euros

“En Nani ho té tot per ser un 
bon alcalde: paraula, hones-
tedat, treball, sacrifici, poble i 
un alt valor de l’amistat.”
 

“Votaré en Nani, perquè és 
honest i confio en el seu pro-
jecte de poble.” 
 

“Nani Mora és l’únic polític 
que s’ha interessat pel jovent 
del poble en aquests últims 
anys, i l’únic que ho seguirà 
fent.”
 

“En Nani és la persona clau 
perquè Llavaneres torni a ser 
un poble”
 

“Per Esquerra Llavaneres ser 
jove no és un problema, és 
una qualitat.”
  

En l’anterior revista municipal vam afirmar que el 
deute del nostre Ajuntament era proper als 5 milions 
d’euros. 

Ara ampliem la dada amb la informació que apareix al 
Pla de Viabilitat Econòmica Local elaborat per la Dipu-
tació de Barcelona per encàrrec del nostre Ajuntament 
amb dades de l’any 2010.
 
Deutes i crèdits del nostre Ajuntament amb les enti-
tats de crèdit i financeres:

 
Banc de Crèdit Local: 318.453,99 euros
Caixa Catalunya: 757.530,29 euros
Caixa Penedès: 463.855,03 euros.
C. Crèdit Diputació de Barcelona 120.000,00 euros. 
Caixa de Pensions 2.440.760,31 euros.
Nous crèdits 1.600.000,00 euros.
 
5.700.599,62 euros són els diners que déu 
l’Ajuntament a les corresponents entitats financeres. 
792 euros per cada llavanerenc cridat a les urnes del 
proper 22 de maig.

http://blocs.esquerra.cat/nanimora

llavaneres@esquerra.org
http://www.esquerra.cat/llavaneres

http://www.facebook.com/esquerrallavaneres

Cristina Casanova Andreu Ródenas

Eva Joan Adrià Rincón

Toni Ayas Sergi Aranyó

Rossend Julià i Morera


