
Butlletí de la Secció Local d´ Esquerra Republicana 

El passat diumenge 24 de març es va dur a terme la presentació del nostre alcaldable per 
Sant Cebrià de Vallalta. 


El passat diumege es va dur a terme la presentació de l´alcaldable per ERC a Sant Cebrià 
de Vallalta, l´Albert Pla i Besolí.

Va ser un acte festiu i emotiu. A la mateixa plaça de l´Esglèsia s´hi van ballar sardanes 
com es fa periòdicament i ens van visitar els nostres companys de Sant Cebrià de 
Rosselló, poble amb el que estem agermanats. A tots ells els agraïm el seu escalf.


Volem agrair als companys de Sant Iscle de Vallalta, de Sant Pol de Mar i a la Mònica 
Palacín, Diputada al Parlament de Catalunya i Candidata a l’ alcaldia de Pineda de Mar la 
seva presència. Gràcies per ser-hi sempre i acompanyar-nos.


També hem tingut l’ honor d’ escoltar una vegada més les paraules d’ en Josep Pla, 
regidor d’ ERC fins fa ben poc, que ens han fet emocionar a tots.


A la plaça de l’ esglèsia hi corria aire d’ esperança i llibertat per totes bandes. I l´Albert va 
saber plasmar perfectament les necessitats i el canvi que necessita el nostre poble.


Molta força i encerts!

Visca Catalunya i Visca Sant Cebrià!


BUTLLETÍ D’ESQUERRA – SANT CEBRIÀ DE VALLALTA NÚMERO 10

                            
NÚMERO 10  
ABRIL 2019

PRESENTACIÓ DE L´ALCALDABLE D´ERC PER SANT CEBRIÀ, 

Albert Pla i Besolí



.....i nosaltres, desde Sant Cebrià, volíem fer-li arribar cert escalf al 

President del nostre partit, ERC Esquerra Republicana de Catalunya. 

Estimat Oriol, 

Sabem que reps molts escrits, que et sents molt acompanyat, i que no estàs 
sol. Almenys és el que ens arriba i esperem que sigui així, de debò.

Aquesta carta seria una més però esperem que t ́arribi d ́una manera especial 
i que encara et doni més ànims. 

S ́acosten dates complicades però per fi arriben i per fi podreu parlar i 
exposar els vostres arguments davant d ́un estat repressor.

T ́escribim desde Sant Cebrià de Vallalta, un poble que tal i com ens consta 
que saps, va patir la repressió en primera persona. Aquell dia els de l 
́Executiva local d ́ERC vam rebre tots d ́alguna manera o una altra però la 
carta que ens vas Fer arribar llavors, Juntament amb la visita d ́en Toni 
Comín, van fer que aquell malson i tot allò que havíem patit aquell dia fos 
més suportable. Alguns, inclús, vam rebre una carta del jutjat on ens 
comunicava que tancava la causa de l ́1 d ́octubre, sense veure ́ns ni escoltar-
nos. Però immediatament  ens vam presenciar als jutjats d ́Arenys de Mar per 
demanar que la re obríssin. 

Estem a l ́espera de que ens avisin per anar a declarar.

Tenim el propòsit de fer una Vallalta republicana, en tenim moltes ganes i 
tenim molta empenta. Gràcies a persones com tu que ens deleites amb el teu 
saber estar, saber fer i tot el teu coneixement ens ajuda a no perdre el nord i a 
seguir lluitant per un país lliure. Esperem I desitgem que de cara al maig 
podem cridar ben fort que el nostre petit Ajuntament, ple de joia, contribuirà 
a crear aquest país tan anhelat. 

Visca Catalunya LLiure

ERC Sant Cebrià de Vallalta (+ una foto de l´executiva d´ERC Sant Cebrià)

#femcamípelcanvi 
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Setmanes enrere va començar el Judici del Procés al Tribunal 

Suprem, L´Oriol Junqueras s´enfronta a 25 anys de presó.....
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Tornem a parlar del #judicifarsa

El passat 12 de febrer del 2019 va començar el Judici al Procés en 
el Tribunal Suprem on tots i cadascun dels acusats s´enfronten a 
penes de presó sol.licitades per la Fiscalia que poden anar desde 
7 a 74 anys.

En aquest moment ja som a la 8ena setmana on hem vist i sentit 
de tot. 
Evidentment desde ERC acusem aquest acte i considerem que és 
un #judicifarsa on destaquen diàriament les clares respostes dels 
testimonis de l´ acusació a les preguntes dels fiscals i el dubte 
constant quan aquestes provenen de la defensa.

Per altra banda acusem les condicions en les que els presos 
polítics han d´acudir a la sala després de poques hores de son i 
de menjar de qualsevol manera, fet que pot impedir una defensa 
transparent i eficàs. 

"Què faig aquí? Assumir les meves responsabilitats, que són 
polítiques i no penals": diu en Junqueras. L'exvicepresident 
defensa el pacifisme de l'independentisme i reivindica que és 
un moviment legítim. 



__________________________________________________________________________ 

Ja fa molts mesos que l´Executiva Local i per extensió tot el grup d´ERC 

de Sant Cebrià treballem per confeccionar un bon programa electoral. 

Un programa que no faci promeses impossibles i que toqui de peus a 

terra.  

Que permeti treballar pel poble que es mereixen els cebrianencs i 

cebrienenques. Cada dimarts ens trobem a la sala d´oposició per 

debatre i consensuar les dinàmiques de treball. Però de tant en tant fem 

una escapada per aïllar-nos una 

mica i poder treballar amb 

perspectiva i posar en comú la 

feina feta.  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__________________________________________________________________________ 

Actualitat de partit 

El passat 29 de març es va dur a terme a Calella l´acte de 

presentació dels alcaldables del Maresme per ERC  sota el lema 

#30de30 i #municipisrepublicans 

Va dirigir l´acte en En Joan Tardà i l´Albert Pla, alcaldable per 

Sant Cebrià de Vallalta va dialogar llarga estona amb ell, ben 

atent i prenent nota de tot.  
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Volem una Vallalta republicana i l´Albert 

Zanca per Sant Pol de Mar, en Marc Egea 

per Sant Iscle de Vallalta i l´Albert Pla per 

Sant Cebrià de Vallalta ho faran possible.



SANT CEBRIÀ HA TORNAT A PERDRE UNA GRAN OPORTUNITAT 

Mesos enrere es va posar a la venta la rectoria vella del poble. 
Quan ERC ho va saber s´hi va interessar de seguida i va comunicar, 
mitjançant la ràdio del poble, el gran interés que teníem com a 
grup municipal d’ adquirir-la. Per diferents motius es va perdre l’ 
opció de compra en el seu moment i ara no podíem deixar escapar 
aquesta oportunitat. 

La rectoria és un edifici monumental del segle XVIII, no cal dir la 
gran bellesa i interés patrimonial que hauria tingut pel poble, si 
hagués sigut un edifici públic ja que el nostre poble no té gaires o 
cap espai on poder dur a terme activitats de caire cultural, 
educatiu, de lleure, artístic,... i és per això que ara hauria sigut el 
moment de poder fer realitat el que molts anhelem. 

El consistori disposava dels diners de la mesa de concertació 
suficients almenys per poder adquirir la rectoria. Però es va preferir 
invertir-los en el projecte inacabat del Camp de futbol i zona 
esportiva.  

Lamentem profundament que Sant Cebrià hagi perdut una vegada 
més aquest gran edifici. 
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DENUNCIEM LA PUBLICACIÓ DE LA REVISTA PER PART DE        

L´ALCALDESSA FENT SERVIR ELS RECURSOS DE TOTS 

Durant la primera setmana d´abril, es va repartir per tot el nucli urbà i 

urbanitzacions, una revista editada i impressa per l´ajuntament on els grups 

polítics no han pogut afegir-hi el text que teníem preparat per fer arribar a tots 

els vilatans.  

D´aquesta manera l´alcaldessa ha fet servir una quantitat d´euros 

considerable i el transport a demanda (ja inhabilitat) per repartir-les. A més a 

més no va deixar espai als escrits que cada grup polític havia preparat com es 

va periòdicament.  

Des d´ERC acusem aquest fet i recolzem l´acció que ha fet que la Junta 

Electoral i que aquesta última hagi obligat al consistori a retirar-les totes.  

Us fem arribar mitjantçant aquesta publicació, l´article que hauria  d´haver 

anat a la revista municipal: 

Benvolgudes Sant Cebrianenques i benvolguts Sant Cebrianencs, sóc 

Albert Pla i Besolí des de el passat dijous 31/01 nou regidor per ERC a 

Sant Cebrià de Vallalta i Alcaldable per les pròximes eleccions municipals 

del 26 de maig. 

El que vaig viure el passat dijous 31 de gener de 2019 al Ple de 

l’Ajuntament va ser vergonyós, hi ha certs representants públics que 

no es mereixen defensar els habitants del nostre poble. Les faltes de 

respecte, interrupcions, atacs personals, actituds provocatives i 

desavinences eren la tònica general de l’esdeveniment.  Sant Cebrià i 

els seus habitants no es mereixen això. 

Des de ERC creiem fermament que la solució a aquest problema són les 

eleccions del 26 de maig, aquests 2019 ERC Sant Cebrià estem iniciant 

un nou projecte, un projecte de futur que serveixi per aconseguir un 

poble més unit i cohesionat, i el primer que proposem és acabar amb 

aquesta situació d’ingovernabilitat i de desacord, torna la pau al 
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consistori i que tots els representants públics de veritat mirin per el que 

han de mirar, que no és res més que Sant Cebrià i la seva gent. 

Per tant dins de l’actual panorama de desavinences i tristor de la 

política municipal jo vull demanar paciència a tots els vilatans i vilatanes, 

paciència, perquè estic segur que les eleccions del dia 26 canviaran el 

panorama actual. Tots n’hem après, aquesta situació és inadmissible. 

SANT CEBRIÀ ES MEREIX UN CANVI I AQUESTS CANVI ESTÀ A PUNT 

D’ARRIBAR. 

En la política nacional, les presses i els presos polítics estan siguen 

jutjats per un judici que tots ben bé sabem que no serà just. ERC Sant 

Cebrià volem transmetre tot el nostre suport i escalf per els presos, 

preses, exiliats i exiliades polítiques. I treballarem perquè el seu 

alliberament i retorn sigui el més aviat possible. 

Per finalitzar m’agradaria dirigir unes paraules d’agraïment per el meu 

antecessor: “Gràcies Josep Pla Jubany per aquests 2 mandats al 

capdavant d’ERC Sant Cebrià, gràcies per creure en la regeneració 

política i gràcies per el gest polític. Per tot això els companys d’ERC Sant 

Cebrià estem profundament agraïts.”
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