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“La independència de Catalunya no és només legítima, 

sinó que no és delicte. No renunciaré a les meves 

conviccions democràtiques. Això va de llibertat.” 
Oriol Junqueras 

 

“Al final has de triar, decidir de quin costat estàs. 

Només hi ha dues alternatives sobre la taula, una 

és acceptar la repressió, l’altra és votar.” 
Raül Romeva 

Compromís amb la llibertat, 
la proposta política d’Esquerra per al 28A 

 
S’engega la maquinària d’Esquerra per a les eleccions del 28 d’abril, amb propostes republicanes i 

democràtiques que pivoten al voltant del dret a l’autodeterminació, la denúncia de la situació 

d’injustícia i repressió política,  i la recuperació dels drets econòmics i socials.  

Amb Oriol Junqueras encapçalant la llista al Congrés i Raül Romeva, al Senat, Esquerra reivindiquem 

la dignitat i la fermesa de tots els representants polítics i líders socials injustament empresonats i 
exiliats. L’opció republicana garantirà la veu social i radicalment democràtica al Congrés i al Senat.  



 

CARTA D’ORIOL JUNQUERAS A L’INICI DE LA CAMPANYA (11/04/2019) 
 

Companys, companyes 
Som a les portes d’una nova campanya electoral. Unes noves eleccions que hauré d’afrontar, com els 

meus companys i l’estimada Marta Rovira, des de la distància, sense la possibilitat de poder fer una de les 

coses que més m’agrada que és dirigir-me directament a vosaltres des dels escenaris i des del carrer. 

Tornarem a viure-la des de Madrid, lluny de tots vosaltres i les nostres famílies, amb aquest nou intent de 

silenciar-nos. No ho dic amb rancor, sinó amb enyorança i amb la tranquil·litat de saber que ho tornareu a 

donar tot en aquests 15 dies. Davant d’aquest estat i d’aquesta situació, no ens valen les excuses, només la 

victòria. 

Em sento molt orgullós de presidir aquest històric partit, d’haver agafat el relleu de tantes i tantes 

persones que abans que nosaltres ho van donar tot per Catalunya, per la democràcia i per la llibertat. I sento 

que no només no he fet res del que hagi de penedir-me, sinó que me’n sento legítimament orgullós, perquè 

ser lleial al mandat dels ciutadans és la nostra obligació com a representants públics i l’essència de qualsevol 

demòcrata. I no en tingueu cap dubte, ho tornaria a fer. 

Si la presó és el preu per defensar la democràcia i la llibertat, el pagaré, però no ens aturem ni 

renunciem a cap de les nostres conviccions per més repressió que ens vulguin imposar. Som a mig camí, ho 

hem dit altres vegades, hem arribat més lluny que mai, però encara no on voldríem ser i tenim de nou 

l’oportunitat a les nostres mans de tornar a derrotar la repressió, la injustícia i la covardia. Podem fer que 

per primera vegada l’independentisme guanyi unes eleccions espanyoles a Catalunya. No desaprofitem les 

urnes, ni els missatges que podem enviar amb els nostres vots. Treballem, escoltem, convencem, tenyim de 

groc el mapa de Catalunya. 

Porto tota la vida treballant per la llibertat del meu país. Primer des de la societat civil com la 

Plataforma pel Dret a Decidir, col·laborant amb el seu exercici amb les consultes populars que es van fer 

arreu del país o voltant per tots els racons de Catalunya com a historiador; després des el cor d’Europa com a 

eurodiputat treballant conjuntament amb els companys Raül Romeva i Ramon Tremosa. També com a 

alcalde a Sant Vicenç dels Horts, però sobretot des del Parlament i el Govern de la Generalitat on vam situar 

l’independentisme al centre i el referèndum com la millor eina per decidir el futur del país. 

I no desistiré mai. Ens van dir que era impossible que l’independentisme guanyés mai unes eleccions i ho 

vam fer. Ens van dir que no podríem tancar la presó Model o que no podríem quadrar els comptes de la 

Generalitat i fer polítiques socials a la vegada i ho vam fer. Ens van dir que era impossible fer l’1 d’octubre i 

el vam fer. I ara ens diuen que mai podrem ser independents i ho serem. No en tingueu cap dubte. 

Crec que no hi ha ningú més independentista que jo i el partit que tinc l’honor de dirigir, potser hi ha 

gent que ho és tan com nosaltres, però no més. I a la vegada us dic que no hi ha ningú que sigui més dialogant 

que Esquerra Republicana. I aquest és el camí avui, mantenir la fermesa absoluta de les nostres conviccions i 

la mirada posada en el nostre objectiu que és la República catalana per seguir avançant, combinat amb la mà 

estesa i el diàleg. Sempre hem actuat així, el problema és que molt sovint ens hem trobat en una taula i no hi 

ha ningú a la cadira del davant. O, fins i tot, com la darrera vegada, on el nostre interlocutor s’ha aixecat per 

por. 

Nosaltres no tenim cap por de defensar la independència de Catalunya, el dret a l’autodeterminació i a 

la vegada la necessitat de seure per trobar una solució política. Molts lideratges mundials ens han ensenyat 

que cal parlar, fins i tot, amb aquells que ens han tancat a la presó. 

Fa dies que només sento una pregunta a totes hores, tothom vol saber què passarà l’endemà de les eleccions. 

Sembla difícil respondre aquesta pregunta, primer perquè no sabem quin serà el resultat electoral i la 

correlació de forces que quedarà al Congrés, però sobretot perquè nosaltres no som qui es va aixecar de la 

taula. Probablement, la pregunta haurà de ser per Pedro Sánchez. Què farà? Vol treballar per una solució o 

vol continuar empresonant idees i la democràcia? 

En tot cas, ningú hauria de cometre l’error de fixar línies vermelles que a l’hora de la veritat es 

converteixen en un xec en blanc per a un govern del tripartit d’extrema dreta. I ningú ha de regalar xecs en 

blanc al PSOE, que actuïn com a línies vermelles per a una veritable democràcia a Catalunya que tothom sap 

que passa per un referèndum inevitable. El futur de Catalunya, podeu estar-ne segurs, només es resoldrà 

votant, i nosaltres farem que passi. Tenim la raó i tindrem la força democràtica. Estem preparats per 

guanyar. 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Soc de l’equip d’Esquerra perquè vull un Sant Esteve poc o gens endeutat, 
bona gestió, unes millors instal·lacions, net, cuidat, segur i amb el millor 
benestar. 
 
En aquest equip he trobat un grup de persones increïbles que volen i tenen 
els mateixos objectius per al poble i per al país que jo. Em sento identificada 
amb les maneres de fer, de treballar i d’entendre la política municipal. Són 
propers amb la gent i vinculats amb el que es fa i passa al municipi. Orgullosa 
de formar part d'un equip de persones implicades i compromeses amb Sant 
Esteve Sesrovires. 

Esquerra al govern municipal és garantia de seriositat, responsabilitat, bona gestió, compromís amb el poble i 
país. Amb ERC Sant Esteve podrem sortir de les males praxis a què ens han acostumat les alcaldies socialistes i que 
ens han dut a la deixadesa i endeutament del poble. 
 
La Carme Rallo com a alcaldessa representa la primera dona al capdavant de Sant Esteve Sesrovires. Ha 
demostrat coratge i fermesa. Sempre implicada i compromesa amb Sant Esteve, es mostra incansable amb el seu 
esforç i treball, i és molt propera als sesrovirencs i sesrovirenques. Representa el seny i els valors per poder anar 
millorant la situació actual del nostre poble i amb el seu lideratge podem arribar a dur a terme els objectius que ens 
plantegem. 
 

Soc de l’equip d’Esquerra perquè em preocupa la deriva en la qual fa temps es 
troba el poble on visc i on vaig néixer. Recordo que fa uns anys, l’Alcalde va dir, 
amb raó, que érem el Pedralbes de Martorell. En aquests moments, qualsevol 
poble del nostre entorn pot ser perfectament el Pedralbes de Sant Esteve. 
 
Esquerra al govern municipal és la garantia d’intentar revertir la situació. 
Encarrilar un projecte comú i proposar les bases per deixar de ser el vagó de cua 
del Baix Llobregat quant a qualitat de vida, imatge i serveis locals. 

Salvador Boltà, en primera persona 

La Carme Rallo com a alcaldessa representa l’esperança, tal com ja va demostrar en els dos anys de govern que 
això és possible. Amb tots els pros i contres que això representa. Però crec que un canvi és necessari, si seguim el 
mateix camí, els resultats seran els mateixos. Es necessita un canvi. 

 

CONEIX-NOS. SOM UN EQUIP! 
 

Glòria Beckers, en primera persona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONEIX-NOS. SOM UN EQUIP! 
 

Soc de l'equip d'Esquerra 
perquè comparteixo els mateixos 
objectius i vull aportar i col·laborar 
en aquest projecte comú. 
 
Esquerra al govern municipal és 
la garantia de canvi i de millora; 
justament el que necessita el 
nostre municipi. 
 
La Carme com a alcaldessa 
representa la possibilitat de la 

recuperació i l'evolució de Sant 
Esteve, amb un govern coherent i 
transparent que treballi per als 
veïns i veïnes del poble.  
 
Ha demostrat responsabilitat i 
tenacitat per dur endavant els 
projectes de millora que el poble 
necessita, des del coneixement
proper i real de totes les necessitats 
i mancances existents.  

Anna Falguera, en primera persona 
 

www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/ 
@ERC_SEsteveSes 

 

www.esquerra.cat/santestevesesrovires 
santestevesesrovires@esquerra.cat 

Sant Esteve Sesrovires 

El contingut d’aquestes entrevistes és un extracte dels textos que podeu llegir complets a la nostra pàgina web. 

Lluís Canals, en primera persona 
 
Soc de l’equip d’ERC
perquè hi he trobat les 
persones amb qui
treballar per reconduir la 
situació en què es troba 
Sant Esteve Sesrovires. 
 
Veient com pateixen les
nostres entitats i la falta 
de motivació, et 
preguntes què pots fer 
per ajudar a reconduir 
aquesta situació. 
 
Crec que la millor manera 
d’ajudar positivament a 
Sant Esteve és participant 

activament i des de dins 
l’ajuntament aportant tot 
el que puguem amb una 
bona gestió, responsable i 
motivadora. 
 
Esquerra ja ho ha fet i 
mereix la nostra confiança. 
 
Esquerra al govern 
municipal som garantia 
de rigor. Un equip decidit a 
treballar seriosament, amb 
tota la dedicació i 
competència per gestionar 
els recursos materials i 
humans del nostre 
ajuntament. 

La Carme Rallo com a 
alcaldessa representa 
la persona que ha 
adquirit coneixements i 
experiència, i que, 
juntament amb la seva 

capacitat de treball i 
dedicació, pot conduir 
aquest equip a donar 
l’empenta per recuperar 
el Sant Esteve que tots 
desitgem. 
 
 


