
ERC, PRIMERA FORÇA
INDEPENDENTISTA
A VILADECAVALLS

Des d’ERC Viladecavalls 
volem fer un profund 
agraïment a tots els veïns i 
veïnes que el passat 21 de 
desembre van votar  Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Amb la mateixa vitalitat 
que ens ha dut fins on som, 
culminarem aquest camí 
cap a la República Catalana 
amb la fermesa i el tarannà 
democràtic i pacífic que 

ens identifica. El nostre és 
un compromís inequívoc i 
absolut en complir el mandat 
democràtic que els ciutadans 
ens van donar l’1 d’octubre i el 
passat 21 de desembre.

Gràcies al vostre suport, la 
lluita per a l’alliberament 
dels presos polítics, el Jordi 
Cuixart, el Jordi Sánchez, 
el Joaquim Forn i el nostre 
president i vicepresident 

de la Generalitat, l’Oriol 
Junqueras, serà més forta i 
constant. Davant d’aquesta 
injustícia i aquest acte 
tan antidemocràtic, la 
nostra resposta serà més 
contundent que mai.

Visca la República!

1.173
GRÀCIES

Vots a Viladecavalls per la candidatura d’ERC a les passades eleccions del 21 D.
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EL REPUBLICÀ
           DE VILADECAVALLS

ERC OBTÉ LA MAJORIA DEL VOT
INDEPENDENTISTA ALS COL·LEGIS
ELECTORALS DE VILADECAVALLS
Les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya ens van deixar una nova, i res 
sorprenent, victòria de l’independentisme al 
nostre país, i Viladecavalls no podia fallar.

Amb un total de 5.088 vots i una participació 
del 87,71%, el vot independentista a 
Viladecavalls va aconseguir un total de 2.375, 
on ERC va obtenir, pràcticament, el 50% dels 
vots amb un total de 1.173, confirmant així 
que la primera opció independentista per les 
viladecavallenques i els viladecavallencs és 
Esquerra Republicana de Catalunya.

Només al col·legi del Casc Antic, JxC supera a 
ERC per 51 vots. 

En canvi al col·legi electoral de Can Trias, 
barri amb el nombre d’habitants censats més 
elevat i, com a conseqüència, és el barri amb 
un número més elevat de vots, ERC s’imposa  

Total de vots al col·legi electoral del Casc Antic.

Total de vots al col·legi electoral de Can Trias.

a JxC amb una diferència de 151 vots més. 

Com a conclusió, i malgrat la campanya 
antidemocràtica que s’ha hagut de patir, 
Esquerra Republicana de Catalunya segueix 
sent sinònim de compromís amb el país per 
construir una república lliure i justa.

ERC, PRIMERA FORÇA
INDEPENDENTISTA
A CAN TRIAS

Esquerra Republicana de Catalunya ha 
obtingut un dels seus millors resultats al barri 
de Can Trias. Amb un total de 295 vots, es 
consolida com a segona força autonòmica i 
primera independentista. 

Aquest fet obre la porta a un, més que 
possible, canvi d’escenari polític de cara a les 
properes eleccions municipals que tindran 
lloc al maig del pròxim any 2019.
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DES DELS MUNICIPIS, REPÚBLICA

NOVA REVISTA, MATEIXOS CRITERIS

En tot l’any 2017 no hem mantingut ni una 
reunió amb CiU per parlar de projectes 
municipals pactats o de futur. Així doncs, 
dues són les raons principals perquè no hem 
donat el nostre suport:

1. Falta de confiança: entenem que 
els conceptes que vostès utilitzen com 
participació o negociació disten molt dels 
quals nosaltres entenem. 

2. Es fa difícil negociar un pressupost 
amb un govern amb formacions còmplices 
a l’aplicació del 155 i que ha permès hi hagi 
presos polítics i mig govern de la Generalitat 
a l’exili.

Des d’ERC Viladecavalls entenem que des 
dels governs municipals també es pot fer, 
defensar i construir República cada dia.

A partir d’aquest mes, arribarà a totes les llars 
de Viladecavalls el nou format de la revista 
municipal. Aquest format serà mensual i 
disposarà d’una gran quantitat de contingut 
que, sens dubte, servirà per fer una fantàstica 
promoció de les accions de govern. 

Però, malgrat l’ampliació d’informació, els 
criteris per als articles dels grups de l’oposició
seguiran sent els mateixos: 1.200 caràcters 
amb espais inclosos. 

Des d’ERC creiem que els criteris no són 

proporcionals, per això hem decidit oferir-
vos aquest butlletí amb el qual mantenir-vos 
informats de tot el que succeeix al nostre 
municipi. Seguim!  
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Pressupostos 2016: Votem a favor. De la 
majoria de propostes que vam incloure  encara 
n’estem esperant resposta, i d’altres, com 
la del treball de recuperació de la memòria 
oral, després de treballar conjuntament i de 
participar en tot el procés, se’ns exclou del 
moment de l’edició del CD.

Pressupostos 2017: Demanem l’estat 
d’execució dels projectes pactats el 2016 i la 
resposta és que “s’estan fent coses”. 



LA CONTRA DEL JOVENT
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TENIM LA CLAU MUNICIPAL
VINE I PARTICIPA!

en el moment en què el PSC va decidir ser 
còmplice del cop d’estat imposat des de 
Madrid amb l’aplicació de l’article 155, les JERC 
vam ser els primers a emetre un comunicat 
demanant el trencament del pacte de govern 
entre l’antiga Convergència i el PSC. 

El jovent independentista de Viladecavalls 
continuarà treballant per materialitzar i 
assolir l’efectivitat de la República Catalana 
començant des de la base, el municipalisme, 
i fins allà on calgui. També dedicarem tot el 
nostre esforç amb noves campanyes d’àmbit 
local que tenim a punt per fer efectives.           

Us animem a participar-hi! 

Visca el jovent de Viladecavalls i el dels Països 
Catalans! 

“Ser joven y no ser revolucionario es una 
contradicción hasta biológica” 

Salvador Allende

Si ets jove, d’esquerres i independentista, vine 
i participa en la nostra assemblea.

Ara fa mig any que vam constituir la secció 
local de les Joventuts d’Esquerra Republicana 
de Viladecavalls. Vam decidir iniciar aquest 
camí per potenciar la veu dels joves en la 
política municipal, l’àmbit de la política més 
proper a la ciutadania i des d’on creiem que 
comença tot.

A causa del moment transcendentals que ha 
patit el nostre país en els últims mesos, les 
JERC Viladecavalls hem estat evocats a fer 
campanya incansablement, conjuntament 
amb ERC Viladecavalls i la resta d’entitats i 
partits polítics independentistes. A més a més,

CONTACTA’NS


