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Tots els dilluns - 19:30 hores
Ens trobem al local d’Esquerra Republicana 
amb afiliats i amics per parlar de l’actualitat municipal.

6 d’octubre - a partir de les 10:30 hores

GOLS PER L’ORIOL
i pels presos polítics
Al camp de futbol del Cambrils, amb partit de futbol, parla-
ments, vermut popular, fideuà...
Els diners recaptats aniran a la caixa de l’Associació Cata-
lana pels Drets Civils
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Cambrils

SOCIALISTES PER LA REPÚBLICA
El passat 5 de setembre un centenar d’excàrrecs del PSC i 
membres de MES, Avancem i Socialisme Catalunya Llibertat, 
amb Comín i Maragall al capdavant, van presentar una nova 
plataforma sobiranista. 

Aquest col.lectiu es troba impulsat per socialistes sobiranis-
tes que aposten per la independència i, per tant, es troben 
desemparats per la línia del PSC. “Som socialistes, volem tre-
ballar per la República catalana”. Així comença el manifest 
fundacional de Socialistes per la República. Entre el primer 
centenar de firmants del text constitutiu de la plataforma, 
molts dels quals exregidors i exdiputats del PSC i membres 
i càrrecs de Moviment d’Esquerres (MES), Avancem o So-
cialisme Catalunya Llibertat, destaquen el conseller d’Acció 
Exteriors, Ernest Maragall, o el conseller exiliat Toni Comín. 
Hi trobem també la signatura de l’exregidor de Cambrils i 
membre d’Avancem, Dani Pallejà així com de l’actual regidor 
d’Ensenyament i PAO Alejandro García

“Volem veure néixer una república proveïda dels atributs de 
dignitat, llibertat, justícia i equitat”, relata el manifest dels So-
cialistes per la República. Una iniciativa per la República que 
es crea des d’una acció política “lliure, individual i col·lectiva”, 
però compromesa amb ERC. Afirmen també que ERC és una 
formació “central en l’espai catalanista” i que l’aportació dels 
Socialistes per la República pretén convertir-la en una força 
hegemònica progressista que afronti “el període més crític i 
exigent de la història recent”.

Durant l’acte, diverses personalitats firmants del manifest 
van intervenir per reivindicar la “defensa històrica” del socia-
lisme pel dret a decidir.

Segons es va manifestar a la presentació, Socialistes per la 
República neix també de la deriva d’un PSC que “sembla 
haver oblidat els valors socialistes”, segons la senadora per 
ERC i membre d’Avancem Elisenda Pérez. Moments com 
l’1-O, l’empresonament dels dirigents polítics catalans o la 
recent oposició a un referèndum acordat per part del govern 
de l’Estat són el que ha fet néixer la iniciativa. La plataforma 
neix per la necessitat de bastir un espai de trobada. Una de 
les reivindicacions unànimes és desmuntar la idea que ser 
socialista va lligat a ser del PSC o del PSOE.

Camí Mendoza
Escollida de nou com a alcaldable 
per les municipals del 2019
El passat mes de maig, la nostra alcaldessa Camí Mendoza 
va ser escollida en Assamblea per la Secció Local d’Esquerra 
Republicana per tal d’encapçalar la llista del partit a les properes 
municipals del 2019.

Un moment de l’acte
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El passat mes de maig, la nostra alcaldessa Camí Mendoza va ser 
escollida per l’Assamblea de la Secció Local de Cambrils per tal 
d’encapçalar la llista del partit a les properes municipals del 2019.

Durant la seva intervenció va voler destacar els motius pels quals 
es presentava a la reelecció com a cap de llista. Segons la Camí 
Mendoza: “El nostre repte es treballar per millorar el dia a dia 
de totes i tots els cambrilencs i cambrilenques  tot fomen-
tant polítiques socials, implementant mesures que reactivin 
l’economia del municipi, apropant l’asministració al ciutadà i 
millorant els seus espais públics”.   

L’alcaldessa va defensar la bona gestió portada a terme des de 
l’Ajuntament. Una gestió excel.lent que ha permès, sense aug-
mentar la pressió fiscal a la ciutadania, disposar dels recursos 
econòmics per tal de millorar i augmentar els serveis a les per-
sones com són l’atenció bàsica, les millores en habitatge, en en-
senyament i d’altres nombrosos serveis,  així com l’execució dels 
primers Plans Locals d’Ocupació per tal de fer front a aquests 
anys de crisi.

L’Alcaldessa va voler fer balanç del present mandat tot recordant 
inversions i actuacions que han permès millorar la ciutat en els 
darrers anys com són l’enderroc i construcció del Pont de la 
N340, la urbanització de l’Avinguda Charles Darwin, la cons-
trucció del Pont del Regueral, les millores importants en dife-
rents urbanitzacions del municipi, l’arranjament de la Torre del 
Port i la tant esperada renovació de la flota de camions de la 
neteja i dels contenidors. 

Va destacar així mateix, que des de l’Ajuntament s’ha aconseguit 
rebaixar el deute per tal de poder alliberar recursos. D’aquesta 
manera, s’han pogut fer  importants i necessàries inversions per 
Cambrils com ara, inversions  en via pública per tal de recuperar 
la qualitat perduda en parcs i jardins, inversions en escoles, inver-
sions al Casal i inversions al Mercat a més de les ja esmentades.

De cara al futur proper va detallar els projectes de l’Ajuntament 
a curt termini com són la posada en marxa de Ràdio Cambrils, 
l’aprovació i implantació de la RLT dels treballadors de l’Ajun-
tament i els Pressupostos Participatius.

La Camí Mendoza va voler destacar també el paper actiu que ha 
desenvolupat com alcaldessa per tal de poder posar-se al capda-
vant i afrontar els problemes més greus que ha patit la ciutat en 
els darrers anys. Cal esmentar el paper de l’alcaldessa durant la 
crisi de la Cooperativa per tal que la  Generalitat pogués ajudar 
a desbloquejar la situació viscuda el desembre del 2015, i que el 
desenllaç no fos pitjor tot agraïnt públicament el paper desenvo-
lupat pel Pere Aragonés.

De la mateixa manera s’han desbloquejat assumptes de gran 
transcendència i que estaven enquistats com són la signatura del 
conveni amb la Generalitat (Cat Salut) per tal de poder fer efectiu 
el deute pendent amb Cambrils per la construcció de l’Hospital 
Lleuger. També s’ha treballat amb l’ACA per tal que pressuposti 
i executi en breu la tant esperada ampliació de la Depuradora 
de Cambrils. I d’altres temes cabdals com el del Teatre Auditori 
en que no s’ha deixat de treballar per tal de donar sortida a una 
solució que arribarà a curt termini.

Però no tot va ser balanç de feina sinó que va voler donar les 
línies mestres de la seva proposta de futur per Cambrils. Segons 
l’Alcaldessa :”...Vull continuar liderant un projecte de ciutat perquè 
estic/estem satisfets del que hem començat i hem acabat, per les 
accions (de govern) que hem començat i estem a punt d’acabar i 
per tot allò que començarem ara perquè necessitem quatre anys 
per acabar-ho i seguir treballant”

L’alcaldessa va demanar la confiança per tal de renovar un man-
dat que permeti tirar endavant projectes claus de futur com són:

•	Cambrils,	una	ciutat	per	la	Gent	Gran	on	puguin	desenvolu-
par el paper actiu que els hi correspon en la nostra societat
•	Cambrils,	una	ciutat	que	potencii	l’economia	blava	i	l’obertura	

al mar. Per tal de treure, econòmicament i socialment tot el 
profit potencial que suposa el mar per el nostre municipi.
•	Cambrils,	 una	 ciutat	 educadora.	 Un	 municipi	 que	 treballi	

transversalment en tots els àmbits de la vida en l’educació 
dels nostres infants i joves i alhora potencii la formació al 
llarg de la vida per tots els conciutadans.
•	Cambrils	ha	de	ser	la	via	d’accés	al	mar	del	Camp	de	Tarra-

gona i un pol d’atracció del Camp i el Baix Camp al voltant de 
la transformació urbana que suposa la nova implantació de 
la via del tren i l’estació i la recuperació del traçat antic.

Finalment, va voler reivindicar la renovació política que va 
significar l’entrada de gent nova a la política i al Govern de la 
Ciutat de la mà d’ERC. Va posar en valor l’experiència adqui-
rida durant aquests anys i va demanar la confiança per en-
capçalar un projecte de futur que encara té molt recorregut.

Camí Mendoza va finalitzar la seva intervenció amb les següents 
paraules: “Per acabar, vull expressar que tenim un gran repte de 
país: continuar treballant per defensar la República, amb mesu-
res d’esquerres i republicanes que ens han d’ajudar perque des 
del municipalisme puguem fer la República Catalana”

Entre totes i tots, Fem República, 
#femCamí a Cambrils!
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El 17 de juny passat, uns quants amics, al-
guns militants d’ERC, vam celebrar un dinar 
de companyonia i homenatge als amics Llo-
renç Balsco Toldrà i Montserrat Pujals Reca-
sens. Va ser una trobada de reconeixement 
a dues persones que s’ho mereixien de feia 
molts anys. Junts vam compartir records, 
emocions, alegries i moments difícils. Tots 
aquells temps que forgen una amistat que, 
en aquest cas, podem dir una vella amistat.

El Llorenç Blasco va ser un dels pilars i refe-
rent d’ERC a finals de la dictadura franquista. 
El primer i únic regidor d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya a les primeres eleccions 
municipals, l’any 1979. Va tornar a repetir de 
regidor a les següents eleccions municipals, 
l’any 1983 acompanyat d’Artur Cros Cabré i, 
a les del 1987, va ser escollit regidor, en una 
aposta personal, encapçalant la llista del 
CDS. El Llorenç ha estat un referent per a 
nosaltres. Un home sempre assenyat en les 
seves opinions i consells polítics. En aquests 
últims anys, amb la seva dilatada experièn-
cia, ha fet gala d’una sensatesa i ponderació 
que, en moments d’impuls o de dubte, tots 
hem agraït. És d’aquelles persones a les que 
pots preguntar-li “Llorenç, tu què faries...?”. 
La seva resposta sempre serena, clara i 
pragmàtica, ens dóna seguretat.

Secció Local Dinar homenatge 

Camí Mendoza cap de llista d’Esquerra Republicana
Catalunya, Catalunya
terra ferma cent per cent,
no et fiïs del que t’estima
si no és la teva gent.
T’estimen perquè voldrien
del teu treball la suor;
no et fiïs de les paraules,
són paraules de traïdor.
Tenim la frontera oberta
per tothom que ve amb bon fi
i la falç ben esmolada
pels que ens volguessin trair.
Catalunya, Catalunya
terra ferma cent per cent,
per tu donarem la vida
si és precís, la teva gent.

Montserrat Pujals

Llorenç Blasco Montserrat Pujals

La Montserrat Pujals ha estat la dona del 
coratge. Tots som testimonis de la seva em-
penta i decisió. Al capdavant de l’Associació 
de Veïns Sant Pere del Port de Cambrils, 
de l’Agrupació Sardanista, de Nacionalistes 
d’Esquerra, d’ERC, de la Casa del Mar i de 
qualsevol altra associació, col·lectiu o per-
sona que hagi necessitat un cop de mà, la 
Montserrat sempre hi ha estat. Sent ella 
presidenta de la Secció Local d’ERC, fa 22 
anys, es va adquirir la seu social al carrer de 
les Barques, núm. 5, la primera seu en pro-
pietat. I tot, gràcies a la voluntat i el conven-
ciment d’una dona valenta. D’ella n’hem de 
destacar la seva passió per la poesia, la mar, 
Catalunya. Passió que es veu en versos seus 
de fa 40 anys, amb paraules apassionades i 
que avui són ben actuals.

Creiem en un 
model educatiu 
orientat a totes 
les edats, factor 
cohesionador e 
integrador clau, 
que garanteixi la 
igualtat d’opor-
tunitats i l’eman-
cipació social de 
tots els nostres 
conciutadans.

L’educació és clau per a la formació de 
persones lliures i crÍtiques que aspirin a 
construir una societat i un país lliure, just, 
solidari i compromés.

ERC aposta doncs per un dels pilars bà-
sics de la nostra societat i sota aquesta 
premisa orientem les nostres polítiques 
des de la regidoria d’Ensenyament i Polí-
tiques Actives d’Ocupació.

Hem treballat per tal que la planifica-
ció escolar amb el Departament d’En-
senyament de la Generalitat garanteixi 

l’escolarització i els recursos pedagògics 
adecuats per als Ensenyaments d’Infantil, 
Primària i Secundària, així com Batxillerats 
i Cicles Formatius.

La nostra aposta per una Educació Públi-
ca de Qualitat ens ha portat a recuperar 
els Programes Educatius als Centres 
amb la recuperació dels Programes Ar-
tístics i d’Expressió, Estudis Assitits i d’al-
tres en planificació que complementin la 
formació dels nostres joves i infants. Així 
mateix hem fet un bon esforç en la millo-
ra de les infraestructures tot invertint 
només durant l’estiu  uns 100.000 € en 
la millora de menjadors escolars, cuines, 
patis i diferents instal.lacions.

Creiem també en el paper de formació de 
0 a 3 anys clau per al desenvolupament 
cognitiu i personal dels nostres infants així 
com per a la conciliació familiar. Per aquest 
motiu hem implementat enguany per pri-
mer com la Tarifació Social per a les nos-
tres llars d’infants que garanteix l’accés a 
aquest servei a totes les famílies de Cam-
brils sigui quin sigui el seu nivel de renda.

Un dels nostres reptes fonamentals és 
la lluita contra el fracàs escolar. La for-
mació és l’única opció dels nostres joves 
per a un futur digne i per la lluita contra 
l’exclusió social. Per això hem invertit en la 
renovació del projecte i les instal.lacions 
de la Unitat d’Escolarització Compartida 
i hem invertit també els Programes de 
Transició al Treball. Complementen els re-
cursos els diferents programes de forma-
ció municipal i tots els recursos de l’àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació que es 
troben a disposició per tal d’oferir itine-
raris adaptats a les necessitats formati-
ves dels joves. No hem d’oblidar posar en 
valor el paper que l’Escola d’Adults Rosa 
dels Vents té en aquesta tasca amb una 
trajectòria ferma i consolidada de fa molts 
anys.

Afegir també la tasca contra l’Absentisme 
Escolar amb el seguiment de tots els in-
fants de Cambrils i el permanent contacte 
amb els centres educatius.

També hem començat a treballar amb la 
Fundació de la Universitat Rovira i Vir-

Grup municipal

gili per tal de portar estudis de formació 
continuada tot orientat a la recuperació 
dels estudis universitaris al nostre muni-
cipi. Enguany ja s’inclou una primera ofer-
ta formativa en aquesta línea.

L’educació integral de la persona és una 
altra de les nostres apostes més conven-
çudes. Tal i com ens vam comprometre en 
el nostre programa, hem treballat per a la 
consolidació de l’Escola Municipal de Mú-
sica. Una llarga trajectòria, amb nou equip 

directiu al capdavant des del curs passat, 
que ha renovat el projecte. Un projecte que 
estem implementant aquest ja segon curs, 
que ha estat tot un éxit i que, acompanyat 
d’una revisió de les tarifes i la implementació 
de les bonificacions a determinats col.lectius 
ha ampliat la possibilitat d’accés i presèn-
cia al municipi. Estem orgullosos de la feina 
conjunta que ha suposat un augment del 
30% de l’alumnat en tan sols dos anys. Tota 
aquesta feina es mèrit de tota una comu-
nitat educativa i compromesa, d’un treball 

en xarxa que optimitza recursos i millora 
la qualitat educativa. Ens hem dotat de les 
eines que permetin aquest treball en xar-
xa com son el Consell Escolar Municipal, 
el Pla Educatiu d’Entorn i el que ha de ser 
la nostra bandera i full de ruta a seguir en 
la nostra definició de Ciutat Educadora, el 
Pla Educatiu d’Entorn.

I encara manca molta feina per fer. Per 
això no defallirem mai i hi posarem tots els 
nostres esforços

Cambrils ciutat educadora

Alejandro García
Regidor d’Ensenyament i
Polítiques Actives d’Ocupació


