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#2 

CONTACTA’NS

MISTERIS D’UN AJUNTAMENT
EPISODI 1:

EL VIVER D’EMPRESES

Misteris d’un ajuntament - Ep.1 - El viver d’empreses

SI VOLS CONÈIXER TOTS 
ELS MISTERIS DEL NOSTRE 

AJUNTAMENT

Escaneja aquest codi QR i 
accedeix al video

Les Joventuts d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (JERC) hem redefinit línies 
estratègiques i actualitzat la Declaració 
de Principis de la organització. L’objectiu: 
rellançar l’estratègia republicana i recuperar 
la iniciativa política vers la repressió de l’Estat 
i construir l’anhelada República.

Un dels pilars: ser més i més forts. I ho farem 
amb la coordinació de cadascun dels agents 
del sobiranisme i la mobilització popular en 
tots els àmbits: juvenil, estudiantil, sindical o 
social.

Som l’eina útil al servei del jovent dels Països 
Catalans, i tenim el repte de construir una 
hegemonia juvenil republicana per oferir 
a la nostra societat un país lliure i just, amb 
igualtat d’oportunitats, justícia social i 
plenament feminista.

Una societat, en definitiva, on les llibertats 
col·lectives estiguin garantides i on els presos 
polítics i exiliats puguin retornar a casa i posar 
fre a tanta ignomínia.

Que germini la llavor republicana!

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE 
CANAL DE YOUTUBE I 

NO ET PERDIS CAP EPISODI!

ALBANO DANTE FACHIN A 
VILADECAVALLS!

Vine el proper dia 5 de maig a 
la presentació del llibre ‘Informe 
Urgent des de els escons 4 i 5’ 
escrit per l’Albano Dante Fachin i 
Àngels Martínez.

Hora: 18:00
Lloc: Sala polivalent
(Baixos de la Biblioteca
Pere Calders)



EL REPUBLICÀ
           DE VILADECAVALLS

EL REPUBLICÀ
           DE VILADECAVALLS

ALCALDES I ALCALDESSES,
LA REPRESENTACIÓ DEL POBLE

de la secció local d’Esquerra Republicana 
de Viladecavalls, considerem que aquests 
quadres representen una època molt fosca de 
la historia on es va fer ús de la repressió de 
tot un poble i el segrest de les llibertats i drets 
col·lectius.

No només és una acció de normalització 
d’aquest període, sinó que també és una 
falta de respecte a totes les veïnes i veïns 
del municipi que van patir i, a dia d’avui 
pateixen, les repressions de la Dictadura i la 
no reparació de la memòria.

Entenem que la sala de plens és un espai 
públic i que cada veïna i veí pot decidir anar-
hi o no, però també és cert que els plens 
municipals es celebren en aquella sala. Per 
aquest motiu, mantenir aquest quadres es 
converteix en una imposició per a qualsevol 
vilatà que vulgui assistir a una sessió plenària.

El segon motiu pel qual demanàvem, i seguim 
demanant, la retirada d’aquests quadres és el 
nostre rebuig als personalismes. 

Considerem que la figura d’un alcalde i/o 
alcaldessa no hauria d’estar per sobre de 
qualsevol veïna i/o veí, ja que són el reflex de 
la voluntat de la voluntat del poble i, no ho 
oblidem, també són veïnes i veïns del nostre 
poble.

Tot i demanar la reubicació d’aquests quadres 
en un espai més adient, com tenen molts 
municipis dels voltants, un espai destinat als 
vilatans més il·lustres del municipi, no només 
dels alcaldes i alcaldesses, aquesta moció va 
ser rebutjada pels grups municipals de CiU, 
PSC, i FEM Viladecavalls. El grup municipals 
de Ciutadans es va abstenir. 

Segurament, CiU i FEM tenen interessos 
comuns ja que, en breus, disposaran de un 
quadre amb la imatge de qui va ser alcalde i 
de qui és alcaldessa.  

Des d’Esquerra Republicana de Viladecavalls 
creiem que l’honor per a un alcalde o 
alcaldessa és servir al poble que representa. 
No es necessiten més lloances.

Ara farà dos mesos que el Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
Viladecavalls, juntament amb les JERC 
Viladecavalls, vàrem presentar una moció al 
Ple Ordinari de l’ajuntament on demanàvem la 
retirada dels quadres del alcaldes (en aquest 
cas tots són homes) de la sala de plens del 
consistori per diferents motius:

En la sala de plens de l’ajuntament de 
Viladecavalls, actualment, hi ha exposats 
quadres d’alcaldes del període franquista. Des

UNA CARTA PER LA LLIBERTAT

Si tens un moment, et demanem que escriguis una carta plena d’optimisme i força, d’alegria i 
il·lusió. Donem-los la llibertat que tant es mereixen. Expliquem-los que la lluita continua i no 
descansarem fins que siguin tots a casa.

Aquestes són les direccions de les presons on estan, de manera totalment injustificada i 
antidemocràtica, els legitims consellers i conselleres de la Generalitat de Catalunya. 
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