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SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

     El 62,25% de la ciutadania de Sant
Cebrià va recolzar els partits que
advoquen per tal que Catalunya
assoleixi la independència i es
constitueixi en Estat. Aquest és el suport
que van rebre CiU, ERC-Cat Sí, CUP i
SI. El 18,73% dels veïns i veïnes del
nostre poble van votar per les
formacions, ICV-EUiA i PSC, que
proposen una relació federal amb l'Estat
Espanyol, i un 14,91% pels partits que
defensen el model actual, PP i C's.

     El poble de Sant Cebrià, com també
la ciutadania de Catalunya, s'han
manifestat obertament per l'exercici del
dret a decidir. Negar-ne la possibilitat és
qüestionar els principis de la democràcia
en si mateixa. Alhora, s'ha pronunciat de
manera clara donant suport als partits
que volen que CAtalunya esdevingui un
nou Estat a Europa. Que ningú ens
abarateixi els somnis.

     A Sant Cebrià de Vallalta volem
felicitar a CiU pels excel·lents resultats:
654 vots. Molta participació a les
eleccions, el 68,10%. ERC hem estat
segona força política, amb 263 vots de
suport al projecte d'ERC.
     El resultat obtingut ens satisfà i ens
dóna energies per continuar treballant
amb coherència i rigor per a una
societat més justa. Cebrianencs i
cebrianenques, moltes gràcies pel
vostre suport i continuem al vostre
servei!

BONES FESTES I FELIÇ I
PROSER ANY 2013

     El passat 25 novembre 1.653 veïns i
veïnes de Sant Cebrià, gairbé tres de cada
quatre amb dret a vot, es van expressar
sobre el futur del nostre país. A Catalunya
la participació va ser del 69,56%, la més
elevada a unes eleccions al Parlament.
Una participació que dóna encara més
legitimitat als resultats d'aquestes
eleccions. Les conclusions a Sant Cebrià,
com a Catalunya, són clares:

     El 80,98% dels votants de Sant Cebrià
va donar suport a les formacions
polítiques que estan a favor de la
possibilitat que la ciutadania de Catalunya
sigui consultada sobre si hem d'esdevenir
un nou Estat. El 71,74% dels cebrianencs i
cebrianenques van votar les formacions
CiU, ERC-Cat Sí, ICV-EUiA, CUP i SI, que
donen obertament suport al dret a decidir,
als quals cal afegir el 9,24% de vots al
PSC que també recolza la consulta amb
condicions. Per contra, el 14,91% de la
ciutadania de Sant Cebrià va votar les
formacions PP i C's, que s'han manifestat
clarament en contra d'aquesta possibilitat.

SUPORT A DECIDIR EL NOSTRE FUTUR

RESULTATS A SANT CEBRIÀ DE LES PASSADES ELECCIONS AL PARLAMENT 2012
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     El president d’ERC en el seu discurs del
debat d’investidura assegura que més enllà
de l’acord de governabilitat caldrà construir
grans consensos amb les forces parlament
àries i la societat civil.

     El president del Grup Parlamentari
d’ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat ‘la
construcció de grans consensos
parlamentaris sobre el dret a decidir i la
reactivació econòmica’ durant la seva
intervenció al debat d'investidura. Junqueras
ha destacat que ‘tots aquells partits que
portaven al seu programa electoral
propostes similars a les que ha recollit el
pacte CiU-ERC s'incorporin a l'acord’. ‘Hi
ha la possibilitat de construir grans
consensos amb altres formacions al voltant
del dret a decidir i de les polítiques de
reactivació econòmica que pretenen garantir
la justícia social sumant també de manera
clau sindicats, patronals i entitats socials’.

     Junqueras ha explicat que la voluntat
d’ERC i del pacte d’estabilitat té com a un
dels objectius prioritaris la reactivació
econòmica centrada en els àmbits decisius
de creixement econòmic i que poden donar
un ampli consens a la cambra, amb un
paper decisiu de la recerca, l’ensenyament,
la innovació i la internacionalització.
Respecte de les reformes fiscals Junqueras
ha explicat que ‘no només tenen l’afany
d’incrementar ingressos i suavitzar les
retallades sinó la finalitat de reactivar
l’economia incentivant el consum i la
inversió’. Pel que fa a les retallades
Junqueras ha volgut de nou deixar clar que
‘és l’Estat espanyol qui estableix el sostre
de dèficit que obliga a fer aquestes
retallades tan dures i qui nega a les
comunitat autònomes el repartiment de la
flexibilització que rep de la unió europea’.
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Oriol Junqueras durant la intervenció en el debat d'investidura al Parlament
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som ambiciosos però també que és
el nostre deure amb el conjunt dels
ciutadans. És una tasca ingent però
l’oportunitat és extraordinària de fer
un nou país per a tothom, vingui
d’on vingui, hagi nascut on hagi
nascut i parli la llengua que parli, i el
nostre deure és oferir el millor
possible, i el millor possible arreu
d’Europa i del món són les eines
d’un estat’.

     Junqueras ha volgut, tal com va
fer en campanya, deixar palès que
‘és molt potent la imatge de les
dues principals forces polítiques del
país, a govern i oposició, treballant
pels mateixos objectius, malgrat les
diferències ideològiques, malgrat
les diferències de plantejaments
econòmics i socials, demostrant que
es posen d’acord en les línies a
seguir per assolir els grans reptes
del país. Aquesta imatge que
moltes forces parlamentàries
aplaudirien en altres estats també
és bona per a Catalunya’.

‘Cal construir
grans
consensos
sobre el dret a
decidir'

     Junqueras ha insistit que
‘l’estat del benestar no és un luxe
sinó la millor inversió que pot fer un
estat; l’educació i la formació
garanteixen el futur del país, i
l’accés a una sanitat pública de
qualitat garantida és un element
que incentiva l’emprenedoria i la
confiança a l’hora d’invertir’.

     El president d’ERC ha dit que
‘estem convençuts que la
ciutadania de Catalunya
legítimament, de forma urgent i
extraordinària assumirà els regnes
del seu futur i el Govern de
Catalunya donarà aquesta
oportunitat d’expressar-se a les
urnes’.

     ‘Son reptes de país que
superen de molt la capacitat d’un
Govern, d’un acord de legislatura,
e molts partits polítics i només son
assumibles amb el concurs de la
societat’. Junqueras ha volgut
acabar la seva intervenció
reconeixent que ‘sabem que
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