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Riudomencs, Riudomenques,

La història ha volgut que, tres-cents anys després de la caiguda de Barcelona, els catalans tornem 
a viure un moment decisiu, que siguem, de nou, protagonistes d’un període que decidirà el futur de 
moltes generacions.

En els propers mesos caldrà demostrar, un cop més, l’extraordinari compromís de la nostra societat 
amb la llibertat, amb la democràcia, amb les ganes de construir un país millor. Junts podem dibuixar 
un futur més digne per a nosaltres i per als nostres fills, i fer-ho realitat és el nostre deure.

I ara tenim la millor eina per fer-ho: la democràcia. El dret a vot, les urnes, la voluntat popular estan al 
nostre costat, i es concreten en la consulta del 9 de novembre, una consulta que farem realitat entre 
tots els partits que hi estem compromesos, i també amb l’empenta i la determinació de la societat civil.

Per això és tan important –per això és fonamental– que la manifestació de la Diada sigui històrica, 
sense precedents. Omplir la V és el millor camí per fer realitat la consulta del 9N. Perquè tots sabíem 
que arribar fins aquí no seria fàcil i, sobretot, que l’Estat espanyol no ens regalaria la consulta, sinó 
que hi posaria tots els obstacles possibles.

Ningú no ens aplanarà el camí. El nostre futur, ens el guanyarem nosaltres i, si ens hi posen traves 
o paranys, els haurem de superar. I si alguns dels nostres dubten, els aclarirem els dubtes, i si 
necessiten ajuda, els ajudarem.

Junts, amb determinació i compromís, guanyarem.

Oriol Junqueras
President

Marta Rovira
Secretària General



TOTS A LA MARXA DE TORXES

A RIUDOMS SUMA’T A ERC-AM
Ben aviat ERC es tornarà a vestir de llarg a Riudoms i 
estrenarà seu. D’aquí a unes setmanes ens posarem 
al vostre servei des de les noves dependències del 
carrer Major de la vila.

Des d’allí tant el grup municipal –a qui el govern 
municipal de CiU li continua negant, malgrat que 
en té la obligació, un despatx a la Casa de la Vila-  
com l’executiva local podrà atendre amb més 

diligència tots els suggeriments que els riudomencs 
i riudomenques ens puguin fer així com a totes 
aquelles persones que, d’una manera o altra, vulguin 
participar o col·laborar amb el projecte d’ERC.

S’acosten moments decisius per Catalunya  i per 
Riudoms i des d’ERC estem decidits, de manera 
generosa, a obrir les portes de bat a bat perquè 
tothom que vulgui pugui participar i ser protagonista 

d’aquests moments històrics.

Tots i totes hi sereu benvinguts!

Esquerra Republicana de Catalunya de Riudoms 
crida a participar massivament a la Marxa de 
Torxes del proper dia 10 de setembre a 2/4 de 12 
de la nit i a la posterior ofrena a la casa pairal dels 
Germans Nebot.

Enguany, quan tenim a tocar la recuperació de la 
llibertats nacionals per les que aquests militars 
d’origen riudomenc van lluitar ara fa 300 anys, 
l’assistència davant la casa pairal ha de ser més 
massiva que mai.

Des d’ERC volem tenir un record emocionat per 
a tots aquells pioners i pioneres de Riudoms 
que, suportant la ignorància i el menyspreu de 
l’oficialitat política municipal,  celebraven des de 
fa molts anys l’11 de Setembre pràcticament en 
solitari i sempre amb un to reivindicatiu, a la Plaça, 

fent l’ofrena a la casa pairal dels Germans Nebot, 
penjant l’estelada... Ara, sortosament, som molts 
més, fet que segur que omple de joia i orgull a 
aquells  pioners.

Segueix-nos a:

esquerra.cat/riudoms

facebook.com/erc.riudoms

@ERC_Riudoms


