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EL 25 DE MAIG, 
COMENCEM EL #NOU PAÍS

ESQUERRA
 infoMUNICIPAL

de Riudoms

Diumenge vinent estem convocats a les 
eleccions al Parlament Europeu. Un Parlament 
que decideix amb els seus acords més d’un 
70% de la nostra vida quotidiana. Però, el 25 
de maig, ens hi juguem més, ens hi juguem la 
possibilitat de ser un nou estat d’Europa.

Cal ser un Estat per tenir veu i vot a Europa, 
per tant comencem el #Nou País en aquestes 
eleccions europees.

Cal enfortir el procés d’independència i deixar 
clar a Europa i el món que el 9 de novembre 
votarem. Tots els eurodiputats d’Esquerra-
NeCat posaran tot el seu esforç per aconseguir el 
suport europeu a la consulta del 9 de novembre. 
La unitat d’acció fa la força i ERC la garanteix.

Cal demostrar 
que és possible 
canviar el que 
volem, i el 
que volem és 
que la Unió Europea deixi de ser la Unió dels 
poderosos per ser l’Europa dels ciutadans. 
 
Des d’ERC impulsarem una Europa més 
democràtica i transparent, més sostenible, 
pròspera i socialment més justa, per garantir 
els drets i les llibertats dels ciutadans.

Comencem el #Nou País entre tots. Demostrem, 
ara, la nostra força en l’empenta per fer una 
#Europa Nova. Cada vot compta.



ACTE DE COMPROMÍS PER RIUDOMS: 
PAÍS NOU, EUROPA NOVA

ACTE D’ERC  #TOTS PER UN NOU PAÍS
El passat 8 d’abril, dins de la campanya d’ERC #Votar 
és democràcia, Jordi Solé i Ferrando, alcalde de 
Caldes de Montbuí, Diputat al Parlament de Catalunya 
i candidat en les properes eleccions europees, 
va realitzar una xerrada-col·loqui a la Casa de 
Cultura de Riudoms on va exposar els principals 
arguments perquè Catalunya es converteixi en un 
Nou País d’Europa, així com explicar les diferents 
etapes que han de concloure en la celebració de la 
consulta el proper 9 de novembre. En finalitzar la 
seva intervenció és va obrir un torn de preguntes 
entre els assistents i es va generar un debat força 
participatiu sobre el procés independentista.

Amb la presència a Riudoms de Jordi Solé, la 
Secció Local d’ERC de Riudoms donava per iniciada 
la precampanya electoral. Solé, candidat número 
tres a les eleccions europees per L’Esquerra per 

Dret a Decidir, integrada per ERC, Catalunya Sí i 
Nova Esquerra Catalana, que segons les darreres 
enquestes publicades als principals diaris el passat 
diumenge, té moltes possibilitats de convertir-se 
en nou eurodiputat.

El passat diumenge 27 d’abril, a la Sala d’Actes 
de l’Epicentre Gaudí terme i en el marc del pacte 
entre els partits de Riudoms que recolzen el dret 
a decidir anomenat Compromís per Riudoms, 
li va tocar el torn a Esquerra Republicana de 
Catalunya. La conferència-coloqui,  que va duu per 
títol País Nou, Europa Nova. va anar a càrrec de 
Lluís Salvadó diputat al Parlament de Catalunya i 
Secretari General adjunt d’ERC.

En la conferència, Salvadó va donar les claus 
de la importància que Europa té en el procés 
independentista català i com ERC prepara les 
eines d’Estat necessàries per al dia després de la 
consulta del 9 de novembre.

Lluís Salvadó, actual número tres d’Esquerra va 
respondre a les preguntes que els assistents li 
van formular tant del procés independentista com 
qüestions programàtiques d’aquestes eleccions 
europees.


