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Rufián a Vilassar de Mar
Butlletí Local de l’esquerra independentista de Vilassar de Mar

Torre de Guaita LA SEGONA EDICIÓ DE LA 
VILAQUINA A VILASSAR 
DE MAR

Feia temps que a la secció lo-
cal d’Esquerra ens plantejà-
vem dur en Gabriel Rufián al 
nostre poble, perquè repre-
senta la Catalunya plural de 
la qual formem part, i perquè 
la seva forma de comunicar 
és molt directa, senzilla i pro-
pera a la gent. 
Quan vam concretar la data 
de l’acte no ens pensàvem 
que, pocs dies abans de ve-
nir, en Rufián tindria la re-
percussió mediàtica que va 
tenir al Congreso de los Di-
putados, i que seria prota-
gonista als mitjans de comu-
nicació com ho va ser. Per bo 
o per dolent, tothom parlava 
d’ell i del discurs que va pro-
nunciar, que no van deixar-li 
acabar de fer, perquè les ve-

ritats que deia molestaven 
a molta gent pel sol fet de 
dir-les en veu alta. Potser és 
per això que l’acte d’en Ru-
fián va ser un èxit rotund. 
En Rufián va arribar a Vilas-
sar de Mar prop de les sis de 
la tarda, per reunir-se de ma-
nera informal amb diferents 
entitats del poble que havien 
estat convidades, i amb re-
presentants d’ERC VdM en-
capçalats per l’alcalde Damià 
del Clot. Va ser un moment 
íntim i proper on es va poder 
parlar sense complexes de 
tot el que es va voler.
Seguidament, a les 8 del ves-
pre, en Rufián va pronunciar 
el seu discurs a una sala Ro-
ser Carrau plena a vessar. Les 
estimacions d’aforament es 

van desbordar i moltes per-
sones es van quedar a l’en-
trada de la sala escoltant de 
lluny les paraules del diputat.

« Rufián no va de-

cebre i va parlar 

de tot i més quan 

se’l va interpel·lar 

pel públic assis-

tent en el torn de 

paraula» 

Rufián va parlar de política 
nacional, política espanyola, 
relacions exteriors, repressió 

de l’Estat Espanyol a polítics 
catalans, estratègia a seguir 
en el procés d’independència, 
pensions, empresa. Ho va fer 
en el seu to pausat però con-
sistent, directe però respec-
tuós i, per sobre de tot, humà.
Després de l’acte es va fer 
una copa de vi a la fresca de 
Can Bisa, on els assistents 
van poder gaudir d’un Rufián 
més accessible que mai. Des 
d’Esquerra volem agrair al di-
putat i a les persones que van 
fer possible que ell vingués a 
Vilassar de Mar la seva pre-
disposició en tot moment; així 
com donar-vos les gràcies a 
totes les persones que va-
reu omplir la sala Roser Car-
rau per acompanyar-nos en 
aquest gran acte.

   
“Aquest procés 
ha transcendit 

qualsevol 
cognom.  Si no us 
vau rendir quan 
éreu els menys, 

no ho feu ara que 
sou els més.”

“Berga: 
indecència. 

Tot el suport, i 
estarem al costat 

de qualsevol 
persona 

perseguida 
per l’Estat 
espanyol.” 

  

“Quan deixarà 
Espanya de 

desatendre les 
obligacions amb 
els pensionistes? 

Espanya ha 
liquidat el 50% 

del fons de 
garantia de les 

pensions.”

“El 98% de 
les empreses 

catalanes 
són PIMES i 

autònoms. El 2% 
restant només té 
una ideologia: el 
diner. Catalunya 
és el quart motor 

econòmic 
d’Europa.”

“Què hem de 
fer quan les 

coses es posin 
difícils? Defensar 

a la gent que 
hem votat a les 

institucions. 
Sortir al carrer 

i defensar la 
democràcia.”

El passat 18 de desembre es va celebrar la segona 
edició de LA VILAQUINA, el bingo solidari organitzat 
per VdM diu sí, que recapta fons per La Marató de TV3. 
Enguany s’ha fet al Veral d’Ocata, aprofitant els altres 
esdeveniments del municipi que també participaven 
en la causa. Va ser una jornada animada on la gent va 
col·laborar fent els seus donatius al llarg de tot el matí. 
Agraïm a tots els comerços els seus donatius que ens van 
servir per muntar els lots de premis de cada partida; així 
com també agraïm l’assistència de totes les persones que 
van participar d’aquesta festa. A tots ells, moltes gràcies 
per fer de Vilassar de Mar un poble cada any més solidari.

MOLTES GRACIES !



Uns 300 joves d’arreu dels Països Catalans es 
van trobar per debatre sobre el camí que ha de 
seguir l’Organització en els propers dos anys.
En el marc del Congrés es va escollir la nova permanent 
nacional, encapçalada per Pau Morales -membre de 
les Jerc i Tinent d’Alcalde i Regidor de Comunicació, 
Cultura, Comunitat i Espai Públic a l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt- que va ser escollit portaveu nacional. 
Els militants de la JERC Maresme i Baix Besòs Núria 
Marín i Xavier Roger van decidir implicar-se directament 
en l’organització nacional de les JERC durant el Congrés; 
i Carles Porta, militant de les JERC Mataró, va ser 
escollit conseller nacional, amb un consens immillorable.
A tots ells els felicitem i els desitgem molta sort. El nou 
equip inicia una etapa molt important on es culminarà 
el procés cap a la independència del principat.
Finalment, després d’onze anys al servei de l’organització, 
acomiadem a Jordi Romaguera (membre de les JERC de la 
nostra regional). Romaguera ha estat i és un company de 
lluita incansable que ha acabat la seva etapa a les JERC. 
Des d’aquí li agraïm profundament la feina realitzada.
Les JERC fa 85 anys que som el fil roig de la lluita per 
la llibertat i la justícia social. Tenim el somni a tocar!

PRESSUPOSTOS  PARTICIPATIUS

Fomentar la participació de la ciutadania en la presa de 
decisions de les polítiques públiques és un dels reptes 
de govern principals que incloíem en el nostre progra-
ma electoral. Implicar a les persones en les decisions 
del poble significa madurar col·lectivament i avançar 
cap a una més i millor participació dels veïns i veïnes 
en la construcció conjunta de l’espai on cohabiten. 
Només així entenem que el poble és i es decideix per a 
tothom. La celebració dels primers pressupostos participa-
tius de la història municipal de Vilassar de Mar la passa-
da tardor és la consolidació de l’inici d’un canvi de rumb 
en aquest sentit. Estem contents del resultat i prenem 
nota dels aspectes a millorar, així com de noves accions 
a emprendre, per a continuar avançant en aquest repte.

REDUCCIÓ DEL DEUTE DE LA 
S.A. MUNICIPAL
Quan vam entrar a governar l’Ajuntament per primera vega-
da el passat maig del 2015, ningú es pensava que ens troba-
ríem les finances municipals en un estat tan dèbil com ens les 
varem trobar. Entre moltes altres coses, hi havia la delicada 
situació de la SA Municipal, que a inicis de la legislatu-
ra tenia un deute de més de 16 milions d’euros. A princi-
pis d’aquest any 2016 la SA va presentar voluntàriament la 
sol·licitud de concurs de creditors perquè no tenia liquiditat 
per pagar el que devia. Amb l’aprovació del conveni de cre-
ditors i l’acord que s’ha fet recentment amb el Banc de Saba-
dell, s’ha pogut rebaixar el deute a aproximadament 6’5
milions d’euros. Seguim treballant per sanejar les finances 
municipals i reduir l’endeutament  del pressupost municipal.

MÉS DE 3 MILIONS D’EUROS 
EN DESPERFECTES
Feia 20 anys que no plovia al nostre poble com ho va fer, 
en tan sols dos dies, el passat mes d’octubre. Van caure 
més de 220 l/m2 que van inundar literalment el municipi. 
Més de 28 equipaments municipals van quedar afectats 
i hi va haver 23 afectacions a la via pública. Una perso-
na va perdre la vida. La xifra dels desperfectes ocasionats 
pels aiguats puja a més de 3 milions d’euros, per la qual 
cosa l’Ajuntament va sol·licitar declarar com a Catastròfica 
la zona, conjuntament amb els municipis veïns també afec-
tats. Des de l’Ajuntament es van sufragar les actuacions més 
urgents que requerien una intervenció immediata i després 
de valorar els desperfectes ocasionats s’ha demanat un 
ajut econòmic a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat 
de Catalunya i al Govern Estatal. Circumstàncies excep-
cionals requereixen mesures excepcionals. Seguim tre-
ballant per restablir la normalitat absoluta prèvia a aquesta
catàstrofe natural.

Des de les JERC Maresme i Baix Besòs estem 
satisfets pel nivell d’implicació i la força de la 
nostra militància. Actualment la nostra regional, 
que treballa des de Tordera fins a Sant Adrià 
del Besòs, ja l’integren uns cent militants 
compromesos i compromeses amb el projecte.
Aquesta dada demostra que les joventuts d’esquerres 
republicanes del territori han pres consciència 
del moment transcendental que estem vivint. 
A la secció local de les JERC Vilassar de Mar 
la militància ha augmentat de 5 a 9 membres; 
i al poble de Malgrat de Mar s’ha creat 
l’assemblea de les JERC, on fins ara no n’hi havia.
Tot i la bona situació que actualment vivim les 
JERC, som conscients que encara queda molta 
feina a fer en la lluita independentista, socialista i 
feminista dels Països Catalans. Seguim treballant!

El passat 26 i 27 de novembre, les JERC van 
celebrar el seu #26CongrésJERC 
a Benicarló.

Les JERC Maresme i Baix Besòs creixen en 
militància al municipi 
i a la comarca.

@ercvdm @ercvdmdiusi @ercvdmdiusi

http://locals.esquerra.cat/vilassardemar


