
El 4 de maig del 2018 a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta es va celebrar l’Assemblea de la Secció Local 
d’ERC. 

L’Assemblea, a més de revisar quina és la situació del partit i quina ha 
estat durant els darrers anys, tenia com objectiu l’elecció de 
Presidència i renovació de l’Executiva. 
Des de la Secció Local valorem molt positivament l’evolució que està 
tenint Esquerra Republicana de Catalunya tan a nivell nacional com a 
nivell local, però veiem molt convenient també, adaptar-nos a la nova 
situació que està vivint el nostre país. Fer créixer el grup amb 
concordança al paper que està jugant ERC a la resta del territori, és la 
nostra prioritat.

 
L’adaptació als nous temps ha passat per reassignar els càrrecs i 
ampliar el grup local incorporant noves persones que ja estan 
enriquint la secció local d’ERC.

Aquestes, de diferents edats, experiències, coneixements i formació, 
fan d’aquest nou grup, un grup potent per poder afrontar els reptes 
del futur amb força, convicció, valentia i optimisme.

 
Agrair de manera especial el president sortint, l’Eloi Coll, per el seu 
compromís i per el seu treball incansable que ha fet i que seguirà fent. 
L’Eloi continua a l’executiva amb la Secretaria de imatge i web. Albert Pla ha estat escollit 
com a nou president per unanimitat de la mateixa manera que la resta de càrrecs de 
l’executiva.   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La secció local d’ERC té nova executiva

Albert Pla, nou president de la secció local
Presidència i 
Organització:  


Albert Pla     

Finances: 

Josep Deumal         

Igualtat i Comunicació:

Anna Basas


Imatge i Web:

Eloi Coll          

Estratègia Política i 
Territorial:  


Àngel Mondéjar. 

Política Municipal:

 Josep Pla 

President fundador de 
la secció Local:

Francesc Roig
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No veiem possible de moment, des d’ERC, un pacte de  
govern per fer una Moció de Censura

Després de 3 anys de govern s’adonen 
que no s’avenien?  
A dia d’avui i després dels 3 anys de 
govern, l’AVSC no ha sabut canalitzar la 
confiança que molts cebrianencs i 
cebrianenques els van donar, creiem que 
en gran part per la manca d’entesa 
interna ja que han demostrat que no han 
aconseguit treballar en equip. El resultat 
ha estat l’expulsió del Govern de quatre 
dels seus cinc membres, per part de 
l’Alcaldessa. La màxima responsabilitat 
d’aquesta deriva recau en la persona que 
va ser escollida per portar l’Alcaldia. Tot i 
així, tal com hem dit a l’inici, no creiem de 
moment que la solució sigui una 
imminent moció de censura.  
 
En ma jo r o menor mesura , fem 
responsable de la situació caòtica que 
vivim en aquests moments a tot el grup 
anomenat Agrupació de Veïns de Sant 
Cebrià (AVSC).De moment no donem 
suport a la moció de censura, però 
tampoc veiem que sigui beneficiós per al 
poble facilitar l’Alcaldia a quatre regidors 
cessats que no han sabut fer la feina, no 
han estat a l’alçada. No hem de ser els 
salvadors de tres anys de deficient gestió 
i improvisacions. Ara com ara ens costa 
molt fer aquest pas de donar suport a 
aquests quatre regidors, si no és que la 
situació esdevé insostenible. 

Quina és la nostra proposta? 
El mandat actual s’acaba d’aquí a un any. 
Serà aleshores quan se celebraran noves 
eleccions. És cert que a dia d’avui Sant 
Cebrià pateix una situació política 
anòmala de desgovern, però creiem que 
cal esperar un temps prudencial i 
observar amb responsabilitat des de 
l’oposició. L’objectiu és quedar-nos a una 
banda, però no al marge. Ajudarem i 
col·laborarem en tot el que es consideri 
necessari i en el moment oportú. 
Estenem el nostre braç i oferim la nostra 
experiència.  
En aquests moments l’Alcaldessa ha fet 
un pas que considerem de gran 
irresponsabilitat i sense precedents ja 
q u e p re t é n g o v e r n a r e l l a s o l a , 
centralitzant en la seva persona totes les 
regidories. 
  
Amb un any i escaig que falta per a les 
properes eleccions municipals fent una 
oposició activa, directa i transcendent 
és possible controlar la gestió del 
consistori municipal i evitar la 
paralització del poble.  
Sense obviar que l’eina de la moció de 
censura sempre és sobre la taula i que 
si la situació s’enterboleix podem fer-
ne ús.          

Sant Cebrià, a 14 d’abril de 2018

S´han mantingut converses amb els partits Republicans, l’Alcaldessa i els quatre 
regidors de l’Agrupació de Veïns de Sant Cebrià. S’ha conclòs que, atesos el curt 
període de temps que resta per finalitzar el mandat i el malestar que s´ha generat entre l´ 
Alcaldessa i els exmembres de l’equip de Govern Municipal, no veiem possible un pacte 
de govern. A més, pensem que han actuat sovint de manera poc transparent i 
improvisada. Per a nosaltres és vital l’actuació que es faci en aquest any que queda de 
mandat si volem que la situació canviï per millorar. Vist tot plegat, no entenem una 
moció de censura, almenys immediata, perquè tampoc tenim plena confiança en els 
altres membres d’AVSC.



PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Valoració de la Fira de la Maduixa 2018

El passat diumenge 29 d’abril Sant Cebrià de Vallalta va viure el seu dia Gran, 

Aquesta fira honra el producte del qual 
porta el nom. A Sant Cebrià la maduixa té 
un significat més que important, forma 
part de l’ADN de tots els cebrianencs i 
cebrianenques i té un protagonisme més 
que reconegut en la historia del nostre 
poble. És per això que hem de cuidar la 
fira i millorar-la any rere any. 


Malauradament la previsió meteorològica 
va fer que la fira s’ubiqués dins el pavelló 
municipal, fet que va provocar que  
deslluís comparada amb les edicions 
anteriors. 


El que si que vam trobar a faltar va ser la 
falta de concursos com el de pastissos i 
el de fotos. I tampoc es va poder veure la 
tradicional mostra d’eines. Curiosament 
el que si que vam poder observar va ser 

una carpa repleta de canapès i begudes 
només reservada per les autoritats, però 
a la vista de tots els assistents a la fira.  


Un altre fet que ens va cridar força 
l’atenció va ser veure les parades de 
venta de maduixes separades, sempre 
havien estat juntes. 


L’organització de les parades de 
productors de maduixes va causar 
malestar entre els paradistes, que 
tampoc van entendre aquesta decisió. 
Alguns productors han afirmat que si el 
tracte de l’any vinent és el mateix, que no 
comptin amb la seva parada.  
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Posicionament d´Esquerra Republicana en vers el nou 
sistema de reciclatge del poble

Com tots sabem durant les darreres setmanes s´ha implementat un nou sistema de recollida 
de residus del poble. El que en principi hauria de ser un gran projecte està portant molts 
mals de caps als cebrianencs i cebrianenques. 


L´adaptació és molt complicada i la situació que tenim en el nostre consistori no hi ajuda. La 
falta d´efectius per fer-ne un bon seguiment s´està notant cada dia amb acumulacions         
d´escombraries al costat dels contenidors per falta d´espai, acumulació amb certa 
perillositat de tots els contenidors substituits, manca de contenidors en algunes zones, etc 
etc.


El nou sistema de reciclatge és necessari per poder adaptar-nos a les necessitats del país, i 
a les tendències que els entensos en medi ambient ja fa anys que ens van inculcant.


El procés està en període de proves però això no vol dir que s´estigui duent a terme de la 
millor forma possible. Us agrairem que ens feu arribar els vostres comentaris per poder 
treballar-hi: santcebriavallalta@esquerra.cat
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MOCIONS PRESENTADES A L´AJUNTAMENT

Moció per aturar les llicències per pescar corall vermell a les costes 
catalanes:  

El corall vermell va ser declarat l´any 2015 en perill d´extinció.

Per Esquerra Republicana l´otorgament de llicències per pescar-lo  
topa frontalment amb la moratòria de deu anys decretada per la 
Generalitat on ja s'alertava sobre el mal estat del corall vermell al 
litoral català, i és una interpretació deliberadament restrictiva de la 
normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la FAO 
(Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i 
l'Alimentació) l'any passat.


Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l
´aparell de l´Estat espanyol: 

Els CDR publiquen mitjançant les seves xarxes socials un 
comunicat rebutjant tota criminalització i mentida vers les seves 
accions. Sempre pacífiques i amb l´únic objectiu de la construcció 
d´un país millor, partint desde baix i per a totes.

Des d´ ERC ens hi unim i considerem absolutament legítima la 
potesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent 
i no violenta, pròpia d´una democràcia madura.


Esquerra ha presentat vàries mocions a l´Ajuntament que 
malauradament no han pogut seguir endavant ja que per 
decisió de l´Alcaldessa es va suspendre el passat Ple.

Aquí detallem un parell de les mocions presentades.
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ERC REBUTJA QUALSEVOL ATAC A LA 
LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ I SEGUIREM LA 

NOSTRA LLUITA JUNT AMB EL POBLE, ELS 
CDR, L´ANC, ÒMNIUM I PARTITS REPUBLICANS

Imatge del dia 01 d´octubre a  
Sant Cebrià de Vallalta
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Militància d´ERC 

Ser més i més forts. Aquest és l’objectiu d’Esquerra Republicana en els 
moments transcendentals que vivim com a país. Un context de repressió 
amb el president del partit a la presó i la secretària general a l’exili però 
que, tal com afirma el vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori 
i Organització d'Esquerra Republicana, Isaac Peraire, “el partit degà de la 
política catalana està preparat i a punt per a aquest moment”. Tant és així, 
que el nombre de militants d’Esquerra Republicana ha augmentat des del 
referèndum de l'1 d'octubre un 11,21% i ja s'enfila per sobre dels 9.500, 
amb nous membres a totes les comarques catalanes.


El creixement de la militància s’ha concentrat en la regió metropolitana. 
Destaquen comarques com el Baix Llobregat on el nombre d’afiliats ha 
crescut un 24% entre l’1 d’octubre i el passat 3 de maig i ja es freguen els 
900; la segueixen el Maresme (un 16,8% més) i el Vallès Oriental (un 16,2% 
més). Per la seva banda, els militants d’Esquerra a la ciutat de Barcelona 
s’han incrementat en un 18% en els darrers 7 mesos, sobrepassant els 
1.375. De fet, la militància de la regió metropolitana ja suposa un 45% del 
total de militants de la formació republicana. En aquest sentit, Peraire 
destaca que “som un partit que el formem milers de ciutadans i ciutadanes 
arreu del país però ens cal ser més”.


A Sant Cebrià la militància ha crescut un 30% durant els últims mesos.

Ernest Maragall, nou militant 
d'ERC, en un acte de la passada 
campanya electoral / ACN
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ESQUERRA DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 

Plaça Església, 3

08396 Sant Cebrià de Vallalta
 EsquerraSantCebrià 4.0 

Edita Fundació Josep Irla 

EL NOU GOVERN CATALÀ

Durant els últims dies de maig del present any s´ha estat configurant el nou Govern 
de Catalunya. I encara que ha estat amb certes renúncies, finalment podem dir que 
ens hem situat en el bon camí . Un camí que desbloquejarà totes les funciones tan 
necessàries perque un país pugui treballar plenament. 


Estem segurs que a partir d´ara el Govern podrà treballar amb la màxima eficiència 
possible dins de les limitacions que l´article 155 i el govern de Madrid ha marcat 
durant els últims mesos, però que ara ha arribat a la seva fi.


Així doncs i com no podia ser d´una altra manera, en el nou Govern hi consten 7 
membres d´ERC, no deixant de banda la tan esperada igualtat de gènere. Felicitem a 
en Quim Torra, 131è President de la Generalitat de Catalunya i l´animem a seguir 
treballant intensament per la República.


Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident i 
Conseller d´Economica

Ernest Maragall I 
Mira 

Conseller d´Exteriors

Josep Bargalló i Valls

Conseller d
´Ensenyament

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Aferns 
Socials I Famílies

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

Teresa Jordà i Roura

Consellera d´Agricultura, 
Ramadaria, Pesca i 
Alimentació

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia


