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Majoria sobiranista aclaparadora a la comarca 

en les eleccions europees del 25M 

 
 

Les eleccions al Parlament Europeu celebrades 

aquest mes de maig han deixat un resultat clar 

a la nostra comarca pel que fa al procés 

nacional que viu el nostre país: més del 76% 

dels vots han anat a parar a formacions 

polítiques compromeses fermament amb el 

dret a decidir i amb la consulta del proper 9 de 

novembre que ens ha de permetre decidir el 

nostre futur col·lectiu. Aquesta és una molt 

bona notícia per aquells que defensem la 

República Catalana i és un molt bon resultat 

per reforçar la voluntat del poble de Catalunya 

de voler votar i decidir.   

 

 El moment actual és transcendental i tenim 

una oportunitat històrica, i més quan tot el que 

coneixíem està canviant ràpidament. En el futur 

més immediat tenim la legítima esperança del 

procés que es viu al país, però el dia a dia d’una 

realitat econòmica i social molt dura, que tenim 

el deure de superar. Estem convençuts que la 

independència és imprescindible per donar 

resposta a les necessitats del país i de la seva 

gent. I la victòria passa per la democràcia, per 

poder decidir a través de les urnes el proper 

novembre i fer-ho amb un doble Sí per la 

llibertat i la justícia. 
 

3.951 gràcies!

ÀLEX MASES.  

Aquestes eleccions europees he 

tingut l’honor de ser candidat 

d’Esquerra Republicana, i tant a 

nivell personal com des de 

l’executiva comarcal, volem 

agrair el suport rebut i animar-

vos a continuar participant 

activament en la construcció del 

nou país. Nosaltres assumim la 

responsabilitat amb orgull i 

emoció, i com sempre hem fet, 

ens posem al servei del poble, 

de la comarca i dels ciutadans 

de Catalunya. Anem per bon 

camí.  Els anhels i els somnis 

d’esdevenir un nou país 

d’Europa, forjats per tantes 

persones i durant tant de temps, 

són plenament possibles i més a 

prop que mai. L’esforç col·lectiu i 

la força ciutadana està marcant 

punts d’inflexió històrics. Al Pla 

d’Urgell els ciutadans som i hem 

de ser també protagonistes 

d’aquest moment. Ara més que 

mai és hora de continuar ferms, 

compromesos i sempre a punt, 

per què el pròxim 9N sigui la 

nova diada nacional.  

Salut, comarca i país!   

0

20

40

CiU ERC PSC PP ICV

Sobiranistes No sobiranistes



 

Esquerra Republicana de  
Catalunya del Pla d’Urgell 
Carrer del Palau, 11 

25230 Mollerussa                     www.esquerra.cat 

  
 

 

 

 

Ara és el moment de sumar per fer història el proper 9 de novembre. 

Per tots els qui vindran, per tots els qui ens han precedit i per tots els 

qui treballen i s’esforcen dia a dia per fer-ho possible. 

Cal la implicació i la participació de tothom. 

 

 

 

 

 

 

Posa’t en contacte amb nosaltres. Fes-nos arribar les teves dades per 

correu electrònic a participa@esquerra.org o al local d’ERC Pla d’Urgell 

 

Nom i cognoms  

Adreça electrònica  

Telèfon 

Municipi  

 

Les teves dades de contacte quedaran emmagatzemades en un fitxer automatitzat titularitat d’Esquerra Republicana de Catalunya. Si 

vols exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició regulats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, només cal que adrecis un escrit a: administracio@esquerra.org 

http://www.esquerra.cat/
mailto:participa@esquerra.org

