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TÉRMENS A LA VIA CATALANA
Una cinquantena de veïnes i 
veïns de Térmens vam participar 
el passat 11 de setembre a la Via 
Catalana cap a la independència, 
organitzada per l’ANC.
El tram 292, situat al Vendrell 
(Baix Penedès) va ser el que se’ns 
va atorgar, juntament amb altres 
municipis de la Noguera.

Per tal que aquells que no podien 
participar físicament a la cadena 
humana, poguessin posar el seu 
granet de sorra, el grup d’ERC a 
Térmens va dur una estelada de 
més de 6 metres de llarg, en la 
que més d’un centenar de veïns 
van poder signar-hi i escriure-hi 
els seus desitjos prèviament.

NOU ÈXIT DE LA FESTA DE LA INDEPENDÈNCIA
Per segon any consecutiu, 
Esquerra Republicana a 
Térmens vam organitzar 
la Festa de la 
independència, una festa 
de caire familiar, a la que 
van assistir-hi nombrosos 
veïns del poble el passat 7 
de setembre.

A banda de la ja 
tradicional penjada de 
l’estelada i dels inflables 
per als més petits, els 
assistents van poder 
gaudir de l’actuació dels 
Bastoners del Casal Pere 
III de Balaguer, del grup 
“Dos, tres o més” d’Albesa 
i de l’artista local “Lo 
Martí de Térmens”.

La xerrada del Diputat a 
Madrid, Joan Tardà i la 
llangonissada popular, 
que enguany costava 1 
euro -destinat a pagar 
l’assegurança de res-
ponsabilitat civil a què 
l’ajuntament va obligar a 
ERC a contractar- van 
completar aquesta jorna-
da festiva.
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El divendres previ a la Festa Major de setembre, Térmens celebra la Festa de la independència.

La pregunta  

Per què el dia 11 de setembre no hi havia penjada l’estelada al Centre Cultural Sant Joan?  
  

Tot i que la voluntat d’ERC era que l’estelada estigués penjada tota la Festa Major, especialment el dia 11, 
des de l’Ajuntament, a diferència dels anys anteriors, i tot i que Térmens forma part de l’Associació de 
Municipis per la Independència, se’ns va requerir que la despengéssim només 3 dies després d’hissar-la.

Foto de família d’alguns dels termenins i termenines a la Via Catalana.



ACORD PER LA DATA I LA PREGUNTA DE LA 
CONSULTA
ELS LÍDERS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA, INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS, ESQUERRA UNIDA I LES CUP VAN SIGNAR L’ACORD.

ESQUERRA NACIONAL

L’acord dels partits sobiranistes permetrà que els catalans i catalanes poguem votar el proper 9 de novembre.

“VOTAR ÉS DEMOCRÀCIA” 
ARREU DEL TERRITORI 

ERC té previst dur a terme 
durant els primers mesos 
d’enguany més de 900 actes 
per tot el país apel·lant 
d’una banda als valors 
democràtics que comporta 
el fet de votar i, de l’altra, al 
nou país que es vol constru-
ir, molt més just socialment.
La campanya arribarà a 
Térmens el 22 de febrer.

EL PARLAMENT DEMANA AL 
CONGRÉS ESPANYOL LA 
COMPETÈNCIA PER ORGA-
NITZAR LA CONSULTA

El Parlament de Catalunya
aprovà el passat 16 de 
gener demanar al congrés
dels diputats la competèn-
cia per a poder celebrar
consultes emparant-se en
l’article 150.2 de la Consti-
tució Espanyola. Amb 87
vots a favor (CiU, ERC i 3
PSC), 43 en contra (PP, C’s
i 16 PSC) i 3 abstencions
(CUP) el Parlament
aconsegueix que el debat
sobre el dret a decidir del
poble de Catalunya
s’instal•li per fi al Congrés 
espanyol.

El passat 12 de desembre, Catalunya va 
viure una jornada històrica quan el 
President de la Generalitat Artur Mas 
va anunciar en companyia dels líders 
de les formacions polítiques 
d’Esquerra Republicana, ICV, EUiA, 
CDC, UDC i les CUP la data i la pregun-
ta per a que els catalans i catalanes 
siguin consultats sobre el seu futur 
com a país. 
Serà el diumenge 9 de Novembre de 
2014 coincidint amb el 25è aniversari 
de la caiguda del Mur de Berlin, símbol 
d’unió i llibertat. 

l’acord entre partits polítics de totes
les ideologies, dretes, esquerres,
federalistes, sobiranistes. Doncs amb
aquesta pregunta hi són representats
tots els ciutadans de Catalunya
incloent-hi els contraris al federalisme
i a la independència ja que poden
expressar la seva posició amb un NO.
Es desmarquen d’aquest acord C’s i PP,
i sorprenentment el PSC que en el seu
programa electoral expressava el seu
suport al dret a decidir.

Vol que Catalunya sigui un Estat? En cas afir-
matiu, Vol que sigui un estat independent?
Aquesta és la pregunta formulada per l’acord 
entre partits polítics de totes les ideologies:
dretes, esquerres, federalistes i sobiranistes. 
Doncs amb aquesta pregunta hi són 
representats tots els ciutadans de Catalunya 
incloent-hi els contraris al federalisme i a la 
independència ja que poden expressar la se-
va posició amb un no.
Es desmarquen d’aquest acord C’s i PP, i sor-
prenentment també el partit dels socialistes
que en el seu programa electoral expressava 
el seu suport al dret a decidir.

DISSABTE 22 DE FEBRER DE 2014
A PARTIR DE LES 19.30 H DEL VESPRE
SALA BLANCA PAVELLÓ POLIESPORTIU

19.30h
Projecció de la pel·lícula
de la Via Catalana

20.00 h
Xerrada amb la Diputada d’ERC 
al Parlament, MARTA VILALTA

21.00 h
Brindis amb cava per
la democràcia

Secció Local d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a Térmens

Pàgina web: www.esquerra.cat/termens
Correu electrònic: termens@esquerra.org
Facebook: Esquerra Térmens
Twitter: @EsquerraTermens
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