
Catalunya viu un moment històric gràcies
a la gent que, com tu, es va manifestar
l’Onze de Setembre. Junts hem de ser
protagonistes d’un procés democràtic que
ens durà a la Catalunya independent. Ara
no podem fallar. Per això treballarem amb
tothom que veritablement vulgui  sumar en
el projecte de fer un nou país. I no
permetrem que,  després de les eleccions,
n’hi hagi que es facin enrere com  han fet
tantes vegades. Hi ha 1 milió de famílies al
llindar de  la pobresa i tenim pressa. Ara
cal que tota la gent que treballem per la 
justícia social sumem per fer un nou país: 

La constitució de Catalunya com un estat
de ple dret en el marc de la Unió Europea
ha de tenir com a prioritat garantir la
cohesió social. Anem de cara a construir
un país més lliure i just, al servei de les
persones, que creï riquesa, que vetlli per
l'economia productiva però que estigui
també al servei 

només ho aconseguirem si disposem
dels nostres recursos i del nostre propi
Estat. Volem un nou país que cregui en
l’escola i la universitat públiques, que
garanteixi una sanitat de qualitat. Un
nou país amb feina i oportunitats per a
tothom. Volem refer l’estat del benestar.
Perquè la independència serveix perquè
les persones visquin més bé. Per això
som independentistes i som
d’esquerres. Comptem amb tu per
donar força a l’esquerra d’un nou país.

Oriol Junqueras. Imatge d'arxiu
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L'ESQUERRA D'UN NOU PAíS

REDACCIÓ

Les llengües i la República Catalana

dels més febles.
Però malauradament, quan una majoria
creixent de catalans --parlin la llengua
que parlin-- avala la independència i es
manifesta a favor de la independència, i
si més no quan una majoria
aclaparadora es manifesta partidària
d'exercir el dret

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Com ho farem
1. Convocarem un referèndum sobre la
independència  abans de dos anys.
2. Prepararem el país per afrontar la
transició cap a  la independència.
 3. Reforçarem els suports internacionals i
farem un diàleg nacional per definir la
República que volem.
4. Dialogarem amb la Unió Europa i
negociarem, de tu a tu, amb l'Estat
espanyol.
5. Garantirem la continuïtat de Catalunya a
la Unió Europea, perquè en som ciutadans i
no hi ha cap tractat que ho impedeixi.

La independència abraça tots els catalans
sigui quina sigui la seva llengua

Redacció

Esquerra Nacional

a decidir. Els drets lingüístics de tots els
catalans i catalanes, estaran del tot
garantits. Com també els drets dels
ciutadans aranesos, allí també hi serà oficial
l'aranès; encara més, el reconeixerem com a
llengua pròpia de la Vall d'Aran, com de fet
ja hem tingut voluntat de fer repetidament si
no fos pels repetits impediments de l'estat
espanyol al seu reconeixement. 
Quina serà, doncs, la diferència lingüística
essencial a la Catalunya independent? Molt
senzill. Que les institucions del país, del nou
estat, estaran al costat de l'Escola Catalana,
l'ajudaran, li donaran suport, la mimaran
conscients del paper fonamental que
representa; que l'aparell judicial respectarà
l'Escola Catalana i no tindrà la temptació
d'atacar-la o de substituir la comunitat
educativa. Passarà allò que passa en un
país normal, que la justícia no atiarà un
conflicte que no existeix i aquesta mateixa
justícia no es dedicarà a sabotejar la
immersió lingüística, que és un sistema
avalat per laUnió Europea i que garanteix el
perfecte coneixement de català i castellà als
nostres joves. Aquesta serà, per tant, la gran
diferència lingüística, la voluntat de viure i
conviure.
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L'Estat ajorna l'acabament
de les infraestructures

REDACCIÓ

anteriors i disminuiran un cop més
el 60% respecte els pressupostos
de 2011. Aquesta és la intenció del
govern de l'Estat segons es desprèn
de la previsió feta en el projecte de
pressupostos per a la comarca on
es destinen només 23M d'euros.
Obres d'infraestructures rellevants
per a la comarca i els accessos a
Barcelona, com els túnels de la B24
al seu pas per Vallirana; la
construcció del pont entre l'A2 i
l'AP7 entre Sant Andreu de la Barca
i El Papiol; i la connexió entre la
C32 i la B23 entre Sant Boi i Cornell
à de Llobregat no disposaran dels
pressupostos necessaris per a la
finalització dels treballs i tornen a
sofrir un nou ajornament fins el
2016.
Resten un cop més fora de les
inversions la millora del transport
públic amb l’habilitació del Bus
VAO per la B-23, o la línia de
rodalies a la nova terminal 1 de
l’aeroport El Prat i la línea de
rodalies R3. No hi ha cap partida
per al soterrament de rodalies al
seu pas per Sant Feliu de Llobregat.

 

Oriol Bossa

A ningú se li escapa que el país està a l'inici
d'un període excepcional i al mateix temps
apassionant, amb el tot just iniciat procés
d'emancipació nacional. Davant d'aquesta
perspectiva cadascú de nosaltres tenim
dues opcions diferenciades; ser espectador
excepcional de la història, sense més, o
participar, contribuir i posar el granet de
sorra en la successió dels esdeveniments, i
poder explicar a aquells que ens vindràn que
així ho vam fer.
Molts de nosaltres ho tenim molt clar, hem
decidit participar-hi de forma convençuda, i
us volem animar a que també ho feu. Les
portes d'Esquerra Republicana a Sant Feliu
de Llobregat són obertes a tots aquells que
vulguin col•laborar a construir la República
Catalana, i és per això que us convidem a
contactar amb nosaltres per formar part, des
de dins, d'aquest moment històric.
La secció local es multiplicarà durant la
campanya electoral, i farem parades
informatives per exposar el nostre projecte i
perquè ens vingueu a conèixer.
 
 durant la campanya estarem a:
 Divendres dia 9 de Novembre
Lloc: Plaça de la Vila
Hora: de 18:00h a 20:00h
Dissabte dia 10 de Novembre
Lloc: C/ Ramon i Cajal cantonada amb C/
Sant Josep
Hora: de 18:00h a 20:00h
Divendres dia 16 de Novembre
Lloc: Plaça de L'exercit ( estació Renfe)
Hora: de 18:h a 20:00h
Dissabte dia 17 de Novembre
Lloc: C/Comte Vilardaga cantonada amb C/
Federica Montseny
Hora: de 18:00h a 20:00h

Baix Llobregat

Venen temps
apassionants,
vine i participa!

Sant Feliu

El soterrament es veurà afectat per la manca d'infraestructures a catalunya

InfoEsquerra Esquerra-Sant Feliu de Llobregat
Carrer Vidal i RIbas 8
08980 Sant Feliu de Llobregat
santfeliullobregat@esquerra.org

www.esquerra.cat/santfeliullobregat

és una publicació d'Esquerra-Sant Feliu
Segueixnostambé  a:
Twitter: @ERCSantfeliu
Facebook: ERC-Sant Feliu de Llobregat

El ministeri de Foment no iniciarà
cap més obra nova a l'àrea 
metropolitana que els accessos per
tren i carretera al Port de Barcelona.
Al Baix Llobregat es localitzen
importants infraestructures de car
àcter estratègic, no només per a la
comarca, sinó per al conjunt de
Catalunya. L'estat actual de la xarxa
vària no permet garantir un servei
eficient de transport públic col•lectiu
de viatgers per carretera. Pel que fa
al transport de mercaderies,  per la
comarca travessen la major part
dels fluxos de la Regió
Metropolitana i també una part
important del trànsit de pas entre la
frontera francesa, el port, l'aeroport i
la resta de la península.
Un any més, els Pressupostos
Generals de l'Estat no contemplen
la realització de tot un seguit
d'infra-estructures planificades ja fa
molts anys i, algunes d'elles, amb
les obres aturades un cop iniciada
la seva execució. Les inversions de
l'Estat en infraestructures a la
comarca del Baix Llobregat per l'any
2013 segueixen la línia dels
pressupostos anteriors 
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