
dania i fer-los reals. La política és
decidir quines són les prioritats i
treballar per fer-les possible.
Generar aquestes complicitats,
aquesta empatia i aquesta proximi-
tat és també una de les obligacions
de la política, dels polítics i dels par-
tits polítics. A l’hora de fer l’anàlisi
dels darrers resultats electorals és
important no perdre de vista aques-

tes reflexions per no autoenganyar-
nos més del compte. I els resultats
electorals, per ERC, són clars i
inequívocs. No hem generat empa-
tia, ni complicitats, ni hem trans-
mès proximitat. Hem perdut. I més
que els vots hem perdut la confian-

ça dels ciutadans. És en aquests
moments de crisi, de replanteja-
ments, d’incertesa i d’oportunitats
on hem de saber combinar destra-
ment acció i reflexió. És el temps de
la política, amb majúscula. És el
temps de les propostes, però també
dels relats i del discurs. 
Som davant de la manca d’ele-
ments essencials, com la recons-
trucció d’una ètica social i empre-
sarial enfocada cap a la construcció
de país, dit d’una altra manera,
d’una ètica nacional i republicana,
ara per ara desapareguda. Així
doncs, i tot i que fa de mal dir, som
davant d’un moment que hem de
saber aprofitar, i ERC més que
ningú, per tornar la política al seu
paper central en la transformació
social, i en la construcció nacional
de Catalunya.

Valors republicans

I ens volem reafirmar amb uns
valors i unes actituds. Valors i acti-
tuds associats al republicanisme.

ERC, des dels
seus orígens, ha
esdevingut una
forca de canvi
i el punt de
referència de
l'esquerra del
país.

La nova Esquerra
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Som l’Esquerra Republicana, nacional i independentista, moderna, oberta i optimista, amb
vocació de majories i oberta al món.

➔

“L’1 d’octubre, a Girona, ERC posa
les bases per seguir esdevenint el
punt de referència de l’esquerra del
país. Una força de canvi, de trans-
formació, de construcció nacional i
de justícia social. Que tinguem
sort!”
ERC, des dels seus orígens, ha
esdevingut una forca de canvi i el
punt de referència de l'esquerra del
país. Partit d’avantguarda, de trans-
formació social i amb vocació de
majories, ERC és un partit amb his-
tòria, però no és un partit tradicio-
nal. ERC és, sobretot, la culminació
d'un procés històric. Un procés d’e-
volució en el qual el republicanisme
federal es barreja amb la conscien-
ciació social i nacional, i va donant
pas a un tot harmònic en què es
combinen republicanisme, obreris-
me i nacionalisme.
ERC, pel seu naixement i per la
seva praxi, és, doncs, l'esquerra
nacional de Catalunya. Una
Esquerra amb vocació majoritària i
de govern, d'objectius socialitzants i
alliberadors de totes les injustícies,
però que mai no s'ha deixat arros-
segar per models totalitaris ni per
doctrines dogmàtiques que s'han
demostrat del tot inviables.
No generem debats que no aporten
res. Debats als quals els nostres
enemics s’hi agafen de seguida. El
nostre projecte és clar. No som un
front nacional, ni patriòtic; tampoc
som una esquerra dogmàtica i tra-
dicional. Perquè no ho hem estat
mai, i el document en tot moment
ha intentat definir i treballar a partir
de marcs conceptuals propis, de
partit i de país.

Canvi de paradigma

Som a principis del segle XXI, del
segle digital, del segle, en molts
casos, virtual. I algú creu que enca-
ra pot moure’s en paradigmes
antics que ja no corresponen a la
realitat.
En l’actualitat, i immersos en una
crisi d’abast mundial, incalculable,
global i transversal, que provoca i
seguirà provocant canvis socials
inevitables i necessaris, ha obert la
porta a canviar el paradigma en
què ens movíem fins ara. Un canvi
múltiple: és econòmic, social i polí-
tic. El neoliberalisme, que s’embla-
va tocat a l’inici de la crisi perquè
n’era el principal culpable de la
mateixa, ha sabut ressituar-se i pre-
sentar-se com “la solució” als pro-
blemes. El plantejament social ha
viscut una transformació profunda
en situar al centre del debat les
polítiques socials, movent el seu
centre de gravetat de la caritat a l’e-
quitat. La política es veu sacsejada
per noves fórmules: democràcia

directa a través de consultes, multi-
plicitat de partits polítics que van
omplint nínxols d’electors, movi-
ments socials cansats del fet que
res no canviï... Les tecnologies de la
informació i la comunicació ens
ofereixen l’oportunitat de dialogar
amb molta gent ,i de molts llocs, en
peu d’igualtat i de tu a tu, en prime-
ra persona.

El temps de la política

La política és l’art de dissenyar
futurs millors per a tothom i crear
els camins per arribar-hi. La política
és buscar els mecanismes per
incrementar el benestar de la ciuta-

Ens volem reafirmar amb uns
valors i unes actituds

associades al republicanisme:
llibertat, igualtat, solidaritat...



Notícies, agenda, opinió... Tot i més a la nostra web:
http://www.esquerra.cat/terrassa

a la web de l’Isaac Albert: www.isaacalbert.cat
I també als nostres blocs: El bloc de l’Isaac Albert:

http://blocs.esquerra.cat/isaacalbert
El bloc d’en Màrius Massallé:

http://mariusmassalle.blogspot.com
Twitter:@ercterrassa

Facebook.com: ercterrassa
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EDITORIAL

Esquerra Republicana va aconseguir, durant el
cicle 2003–2004, els seus millors resultats elec-
torals des dels temps de la República, se situà
com a tercera força al Principat, va reforçar la
seva participació a les institucions europees i va
incrementar fins a 8 escons la seva representa-
ció al Congrés de Madrid. Menys d’una dècada
després, Esquerra Republicana ha patit una forta
reculada molt severa a les eleccions catalanes de
novembre de 2010, i a les eleccions municipals
del 2011 perdent un 24% dels vots respecte el
2007.

En el conjunt complex de causes d’aquesta
davallada, hi ha una sèrie de factors de caràcter
conjuntural, com la profunda crisi econòmica,
que ha passat factura als governs al llarg i ample
d’Europa, la mala imatge del Govern Catalanista
i d’Esquerres i la incapacitat d’afrontar-la, o les
formes en la reedició del Govern d’Entesa; però
també ha estat el resultat d’una mala gestió inter-
na i externa d’Esquerra Republicana durant
aquests darrers anys, que ha anat des de la des-
coordinació i les contradiccions entre l’estratègia
de partit i les responsabilitats de Govern, fins al
conflicte generat a l’entorn del Congrés Nacional
d’Esquerra Republicana del 2008, fruït del qual
es consolidava la imatge d’un partit dividit i inco-
herent, incapaç de gestionar la pluralitat interna,
que anava perdent credibilitat i centralitat res-
pecte el debat polític, les qüestions de país i la
sortida de la crisi econòmica.  

A Terrassa hem pagat totes aquestes causes, i
també algunes de locals com la dissolució del
nostre projecte, la manca de perfil propi i la
voluntat de canvi d’una part important de la
societat terrassenca. Tot i el resultat electoral, i
de perdre la representació a l’ajuntament, ERC-
Terrassa és un Ø actor polític de primer nivell,
considerat i tingut en compte a la ciutat. Un par-
tit amb una llarga trajectòria a Terrassa, amb
capacitat de generar discurs, projecte i model de
ciutat. Els moments són complicats i difícils, però
tenim les persones, tenim el discurs i la voluntat
de tornar a ser el referent de l’esquerra republi-
cana, nacional, independentista i moderna a la
ciutat de Terrassa. Sabem que en els propers
tres anys no farà vent. Ens toca remar!

No farà vent,
tocarà remar!

ESQUERRA, MÉS @ PROP TEU!

Els continguts de l’Acció, així com els números anteriors, els podeu consultar a www.esquerra.cat/terrassa

Si vols rebre l’ACCIÓ a casa teva, o bé
informació d’Esquerra, de la secció local...
Si vols que t’enviem notícies per correu
electrònic o si senzillament vols comentar-nos

alguna inquietud, suggeriment...
ens trobaràs al carrer de l’Era, 22

de Terrassa (08221)
Tel. 93 733 13 97

o bé a terrassa@esquerra.org

El passat 22 de maig, ERC va per-
dre a les eleccions municipals la
seva representació a l’Ajuntament
de Terrassa, després de 16 anys de
ser-hi.  Els 3.160 vots, el 4’41%
dels vots, ens van deixar sense els
dos regidors que hi teníem. 
Serveix de poc consol el fet que
ERC hagi perdut també la repre-
sentació a totes les ciutats de més
de 100.000 habitants del Princi-
pat i que de totes aquestes siguem
la que ha fet el millor resultat. És
evident que alguna cosa s’ha fet
malament al conjunt del país, i a
Terrassa també, i que això ens ha
allunyat del nostre electorat poten-
cial a les grans ciutats del país i a
l’àrea metropolitana.
Tampoc podem responsabilitzar
del tot la pèrdua de la representa-
ció a la desunió independentista.
És cert que, sumant a ERC alguna
de les altres candidatures inde-
pendentistes de la ciutat, hi hauria
segur dos regidors o regidores i
que podríem haver estat decisius
en la formació de majories a
l’Ajuntament. Però els vots a les

eleccions locals perduts des del
2003 són pràcticament el doble
que els aconseguits el 2011. El
2003, ERC va treure 8.543,
l’11%. Els 971 vots de SI i els
874 de la CUP, del 2011, tot i que
significatius, no són la principal
font de fuga. 

En aquestes eleccions ERC ha
passat del 7,41% del 2007 al
4,41% el 2011. Hem perdut un
3% de vots globals. El PSC va bai-
xar un 11% i ICV un 1%. La puja
del 4,5% de CiU, i la tirada elec-
toral d’un possible canvi a la ciu-
tat, és una causa, però tampoc
explica del tot la nostra pèrdua. En
tot cas, els que segur que han
estat castigats electoralment són
els partits del govern i d’esquerres
de la ciutat, probablement no tots
pel mateix motiu.

És evident que el nostre projecte
ha perdut capacitat d’engresca-
ment i de suma. Cal que tothom
tingui clar també que amb els
18.135 votants del sí a la consul-
ta de TerrassaDecideix, també
quedem lluny de la majoria social
nacional i d’esquerres a la Terrassa

que volem construir. Amb això vull
dir que la representació municipal
és molt important i significativa,
però que no és un objectiu en sí
mateix, tot i que a vegades ho hem
viscut així, sinó una eina al servei
de la ciutadania i el país. Ara toca
el temps de la reflexió, canvis i
replantejaments en el catalanisme
i sobiranisme d’esquerres a la ciu-
tat. I tenir clar que l’única lluita
que es perd és la que s’abandona.

CESC POCH
Executiva local ERC de Terrassa

l’única lluita que es perd
és la que s’abandona

ERC sense representació
a l’Ajuntament

Valors com la igualtat, la llibertat, la
solidaritat; actituds com la cores-
ponsabilitat, la cooperació, la proxi-
mitat, la transparència, el diàleg i
l’empatia, formen part de l’ADN
d’ERC i han de ser visibles. Una
manera nova de fer política,  políti-
ca del segle XXI: relacional, consen-
sual i facilitadora.

Marca política

Estem convençuts que ERC és la
millor marca política del país.
Segurament en un moment compli-
cat, segur! Però no hi ha cap altra
marca política al país que, visualit-
zant-la, sàpigues què és i què repre-
senta. En el nostre cas la lluita per la
justícia social i la llibertat nacional.

Espai polític

Volem ocupar un espai polític propi.
I volem que aquest espai sigui el
centre de la política catalana. No
volem el centre polític, volem la
centralitat política, àmplia i majori-
tària. És més, pensem que aquest
espai evidentment ja existeix i és
majoritari al país, i que per diferents
motius, entre altres també per res-
ponsabilitat nostra,  l’electorat està
de relloguer en altres opcions, o a
casa seva.
Treballem per un projecte propi.
Nosaltres no som equidistants. No
supeditem el nostre projecte polític

a cap altre partit. No som el germà
radical, ni el germà petit de ningú. 

La nostra raó de ser    

Des d’ERC necessitem engrescar i
despertar el país amb un projecte
nou que sàpiga d’on ve, on és i on
va. Un projecte de present i de futur
que prioritzi el país, les persones,
les famílies, la creació de feina i la
voluntat de pertinença a un projec-
te de país sense deixar de ser el
que un és. Un projecte, en definiti-
va, per mirar endavant, avançar i
transformar, per anar més lluny i
per progressar.
Volem  un país independent, fort,
de progrés, sensible i amb ambició.
I per això, ERC necessita créixer,
sumar, ser forta. Necessitem allun-
yar l’extrema dreta, racista i xenòfo-
ba, de la política nacional,  impedir

que la dreta espanyola pugui seguir
gaudint d’una centralitat política en
les institucions d’aquest país, i tor-
nar a demostrar que l’autèntic
motor de canvi, de transformació és
l’Esquerra Republicana, nacional i
independentista, moderna, oberta i
optimista, amb vocació de majories
i oberta al món .
Si volem que Catalunya sigui una
nació possible, hi ho serà si la ciu-
tadania ho vol, hem d’adequar l’or-
ganització, els discursos i els pro-
jectes; i cal que vetllem per trans-
metre a la ciutadania que la moder-
nitat, l’eficiència i l’eficàcia, la trans-
parència, la informació i el rigor són
els valors que guien l’actuació
d’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA en tots els Països
Catalans.
La nostra sort, serà la sort del país!

ISAAC ALBERT

Oriol Junqueras, nou president d’Esquerra Republicana



Esquerra i les JERC
de Terrassa reten
homenatge al
President Companys
en el 71è aniversari
del seu afusellament

LOTERIA
Com cada any, la secció local d’ERC de
Terrassa ha posat a la vostra disposició
participacions de la Loteria del país veí.
Qui en vulgui, es pot adreçar a la secció
local, al carrer de l’Era 22 els dimarts i
dijous de 7 a 9 del vespre, al telèfon 93
733 13 97 o bé al correu electrònic
terrassa@esquerra.org.

Prop d’un centenar de simpatitzants d’Esquerra i les JERC, i terrassencs a títol individual, es
van reunir el passat dia 14 d’octubre, vigília del 71è aniversari de l’assassinat de Lluís
Companys, per recordar i homenatjar el president afusellat per les tropes franquistes.
Isaac Albert, portaveu d’Esquerra Terrassa, ha volgut recordar en la presentació de l’acte,
que aquest no és un acte de partit, sinó un acte de país i de ciutat, com ho demostra la pre-
sència de ciutadans i de membres d’altres formacions.
Bernat Pizà, portaveu de JERC Terrassa, ha fet un repàs pels fets que van acabar amb el
judici il·legítim i el posterior afusellament del president Companys. “No n’hi ha prou amb la
declaració de nul·litat d’aquell judici; l’Estat espanyol ha de demanar perdó per aquells fets
i restituir la memòria del President”, ha afirmat Pizà. “La memòria de Companys segueix viva,
i el seu llegat també, i la seva ideologia segueix tenint sentit avui en dia”, ha continuat dient
Bernat Pizà.
Manel Martí, en representació d’ERC Terrassa, ha alertat de la situació que es pot viure al
nostre país amb una previsible victòria del Partido Popular a les eleccions del 20 de novem-
bre, i ha posat èmfasi en el paral·lelisme amb la situació el 1934: “El 20-N, previsiblement,
la dreta dura governarà a Espanya i el govern actual li ha preparat el camí amb atacs contra
l’autonomia política i econòmica de Catalunya i contra la llengua i l’ensenyament del país”,
ha dit Martí. “Esperem que el Parlament sigui valent front els atacs, si no haurà de ser el
poble qui planti cara”, ha afirmat rotundament.
L’ofrena davant el monument en la seva memòria a la plaça que duu el seu nom, i el cant
del Segadors han posat fi a aquest acte.

JORDI CENTELLES
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Un any més, les seccions locals d’Esquerra i les JERC de Terrassa van voler retre homenatge
als màrtirs que, els dies 3, 4 i 5 de setembre de 1713, varen lluitar per defensar la vila de
Terrassa del saqueig i l'ocupació de mans de les tropes borbòniques.
Un centenar de persones es van aplegar davant la Casa del Poble en un acte que va comptar
amb els parlaments d’en Cesc Poch, president d’Esquerra Terrassa, Màrius Massallé, mem-
bre de l’executiva local i exregidor de Normalització Lingüística, i Bernat Pizà, representant
de les JERC.
Enguany, també es va organitzar una marxa de torxes a la nostra ciutat, fruit del treball de la
Comissió pel 4 de setembre a Terrassa, de la que Esquerra Terrassa en forma part.

El passat dimecres 14 de setembre va tenir lloc l'Assemblea Local de Terrassa de les
Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC).
En aquesta, Bernat Pizà va ser escollit nou portaveu local, i va mostrar-se amb ganes d'assu-
mir el nou càrrec i d'incrementar així les activitats de les JERC. També elogià la feina feta per
la direcció local sortint, la qual va repassar els esdeveniments més rellevants celebrats els
últims dos anys. Pel nou portaveu “les JERC-Terrassa han treballat dur aquest darrer any grà-
cies a la implicació de tots i totes en la feina. Amb la presència de cada vegada més mili-
tants, de ben segur que seguirem treballant molt per la nostra ciutat i ens implicarem al
màxim per totes i tots els joves terrassencs”.
D’altra banda, Jan Amat fou escollit secretari d'Organització i Marc Altet passa a fer-se càrrec
de la secretaria de Finances.
És així com comença una nova etapa en aquesta organització, la secció local de les JERC més
gran del país que, com a tal, compta amb una destacada influència a la Federació Comarcal
i Regional i col·labora amb les seccions veïnes donant suport logístic i humà.

ASSEMBLEA LOCAL DE LES JERC

Commemoració dels fets del 3, 4 i 5
de setembre de 1713

Esquerra commemora
la Diada Nacional
de Catalunya

Sempre sereu amb
nosaltres!

Gairebé 100 persones, militants i simpatit-
zants d’Esquerra Terrassa, es van aplegar
aquest diumenge per commemorar la Diada
Nacional de Catalunya a la nostra ciutat.
Aquest any, Esquerra Terrassa no va partici-
par a l’ofrena conjunta, ja que pensem que
no té sentit fer-ho de forma conjunta en l'o-
frena, amb partits i entitats que són clara-
ment bel·ligerants contra Catalunya i contra
el català i que la seva única aspiració és
acabar desvirtuant l'autèntic sentit de la
Diada, intentant convertir-la en un mer acte
folklòric.

A la nova secció de la darrera pàgina,
“M’he fet militant...”, hi teníem a punt
un escrit d’una persona prou coneguda
per tots els terrassencs: l’Àngel
Casanovas. Abans de poder-lo publicar,
l’Àngel ens ha deixat. Per aquelles
coses de la casualitat, el podem veure
a la fotografia superior, en l’acte final
de la Marxa de torxes celebrada el pas-
sat 4 de setembre, a la torre del Palau,
amb una torxa i una estelada a l’altra
mà.
Infatigable lluitador i promotor de la
cultura, de la natura i de l’excursionis-
me... va ser president del Centre
Excursionista de Terrassa i també fou el
coordinador de Terrassa Decideix que
organitzà la consulta sobre la indepen-
dència de Catalunya. Tots els que vam
tenir la sort de conèixer-lo el trobarem
a faltar, i molt més el dia que puguem
celebrar la independència de la nació
catalana, un dels seus grans ideals.
També trobarem molt a faltar la Montse
Prat i Segalés, militant d’Esquerra i
persona molt implicada amb la promo-
ció del comerç de Terrassa. La Montse
va ser l’encarregada durant molt de
temps de les finances de la Secció
Local, una feina força ingrata, però que
va fer amb una paciència exemplar. No
tenia mai un no per a ningú i sempre
era on havia de ser i la darrera a mar-
xar. Una altra persona infatigable que,
de ben segur, tots trobem a faltar.
Descanseu en pau!

L'Assemblea local de les JERC-Terrassa escull
Bernat Pizà com a nou portaveu local



@sermt Sergi Castells
Molt trist per haver hagut d'entrar les estelades
d'amagat al #parlament #presidentbarrera
#independenciaja

@ERCterrassa Esquerra Terrassa 
ERC #Terrassa lamenta la mort del
#PresidentBarrera #tenimpressa

TUITA DE LLETRES

#M’HE FET MILITANT...
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Parlar amb l’Antonio
Cazorla (La Carolina,
1946) pels carrers de
Montserrat, el seu barri,
és una tasca complica-
da; trucades de telèfon
i gent que se li acosta
per demanar-li ajut són
una constant en aquest
etern lluitador pels
drets de la classe tre-
balladora.

Quan vas arribar a Terrassa?
Vaig venir a Terrassa el 1949, quan
la meva mare amb els meus ger-
mans, va començar a caminar de
poble en poble per alimentar els
fills. Vam arribar a Terrassa, a Ca
n’Anglada, un barri molt diferent de
com és ara, amb només tres habi-
tatges.

La teva lluita social comença de
ben jove...
I tan jove! Als vuit anys jo ja anava
amb una llibreta a la mà, on escri-
via frases com
“Viva la Repú-
blica, muera
Franco” i anava
llançant-les pels
carrers.... Dels
meus pares, mili-
tants comunistes
tots dos, he here-
tat la capacitat per la lluita i la soli-
daritat, primer com a militant de les
Joventuts Socialistes Unificades de
Terrassa i de CCOO. 

Després vas fer el salt al moviment
veïnal.
Crec que no es poden diferenciar el
sindicalisme o la lluita des del movi-
ment veïnal. Tots dos han nascut
per pal·liar les mancances dels
veïns. Als anys 70, fins al 85, vaig
presidir l’Associació de Veïns de
Montserrat, càrrec que ocupo
actualment un altre cop, per inten-
tar resoldre els problemes que
pateix. També he estat president de
la FAVT. Crec que el moviment veï-
nal s’ha de reforçar, com tot el
moviment associatiu en general.
Cal que es creïn plataformes con-
juntament amb partits i sindicats,
per aconseguir una societat civil
forta. No pot ser que, a hores d’ara,
algunes associacions de veïns
només existeixin per fer una festa
major.

Com és un dia qualsevol per a
l’Antonio Cazorla?
Horrible. Hi ha diumenges que no
tens ganes de sortir al carrer. La
gent et ve a buscar amb multitud
de problemes. Necessiten ajuda

per preparar documentació, per
pal·liar situacions de fam... La gent
passa per moments amargs i
necessita suport per no enfonsar-
se. I no sempre troben solucions

per part de les administracions, per
això venen a nosaltres. Som com
un petit ajuntament, però sense
poder.

Quins són els principals problemes
dels teus veïns?
Ara ens estem trobant amb la pro-
blemàtica dels desnonaments.
Aquesta situació afecta cada cop
més veïns, especialment dels blocs
de pisos més vells, on hi ha més de
100 pisos buits. Això podria com-
portar a mig termini, la desaparició
d’aquesta zona del barri. Les situa-
cions de pobresa i fam fan aug-
mentar el risc d’exclusió social a
Montserrat.

Ja hem parlat del teu passat polí-
tic i sindicalista, i ara estàs amb
ERC...
El motiu que a les passades elec-
cions municipals anés com a inde-
pendent a les llistes d’Esquerra
Republicana és que la considero
com la millor opció per continuar
ajudant a transformar la societat.
Veig Esquerra com un partit sensi-

ble als pro-
blemes de la
societat real i
espero que,
com ja ho
està fent en
l ’actual i tat,
reculli les
propostes de

la societat civil. També crec que un
dia Catalunya tindrà el reconeixe-
ment com a nació, ERC és el partit
que pot encapçalar aquesta causa.

JORDI CENTELLES

Esquerra és un partit
sensible als problemes de
la societat real
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No pot ser que, a hores d’ara, algunes
associacions de veïns només

existeixin per fer una Festa Major

Parlem amb Antonio Cazorla, president de
l’Associació de Veïns del barri de Montserrat

Cal que es creïn plataformes conjuntament amb partits i
sindicats, per aconseguir una societat civil forta.

@isaacalbert isaacalbert
Debat CiU, CAT matrícules. Jo el porto des de
fa molts anys! Debat desfasat i antic. Prou cor-
tines de fum, prou surfingpolitic! #ciufail

@raulmuto Raül Murcia
“@ARApolitica: ERC: @isaacalbert : “Entre l'es-
querra i la dreta, l'esquerra; i entre l'esquerra i
el país, el país. 

@isaacalbert Isaac Albert 
Geometria variable en els pactes de CiU, o com
fer surfing polític i no mullar-se. Estem espe-
rant les eleccions espanyoles? @diariARA

@cescpoch Cesc Poch i Ros
L'Ajuntament de Terrassa acaba amb
l'Ambicia't. Va ser una creació d'ERC al govern.
Quin model de mobilitat volen x la ciutat?
http://bit.ly/pt9myt15 july

@raulmuto Raül Murcia
Tot just fa un any de la manifestació del #10J
i aquells contra els q ens manifestàvem, ara
són socis preferents de CiU #pepevergència.

@jordicentelles Jordi Centelles
Bon nivell de militància d'@ERCterrassa a la
Presentació de l'Assemblea Nacional Catalana
a #Terrassa

@MireiaBercial Mireia Bercial 
Esquerra Republicana és aquell q va proclamar
la república des del balcó de la generalitat..Per
una societat justa i per la independència!

@negredeterrassa Carles Feiner 
La nova ponència política d'ERC ha tingut el
suport del 96,6% dls vots emesos (846 sí; 12
no; 18 blanc) #congresERC Enhorabona
@isaacalbert

Carles Parrilla
Perquè ja tocava. Perquè contra la desil·lusió,
il·lusió. Perquè és el camí i perquè ja n’hi ha
prou!

Raül Múrcia
Perquè sóc d’esquerres. republicà i català. Per
la gent que he trobat a la secció local d’ERC.
Per fer quelcom per lluitar a favor de la inde-
pendència del meu país.

Núria Sucarrats
Perquè vull que el meu país sigui independent.
Pels valors socials de l’esquerra.

Mercè Ventura
M’he fet militant perquè crec en el projecte
d’Esquerra i tinc ganes de participar-hi.


