
Eleccions al Parlament 2012

El portaveu d'ERC al Congrés, Alfred Bosch, anima els ciutadans a votar en consciència el proper 25-N
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La Catalunya independent no serà un
paradís, però viurem molt millor que ara

En un acte celebrat a la Cambra de
Comerç de Tortosa, el portaveu d'ERC al
Congrés de Diputats va argumentar que
els pressupostos de l'Estat "expulsen el
poble català del Regne  d'Espanya", ja
que segueixen preveient partides ridícules
per a  Catalunya i les Terres de l'Ebre.

VIST AL TWITTER

"Avui un conegut m'ha explicat que Duran i
Lleida l'ha convençut. Votarà ERC" 
@felipmonclus

"Espanya: És l'hora dels adéus i ens hem de
dir adéu-siau! Via fora, catalans! Emili i
Jordi, de Tortosa" @emili_cat_33

"No entenc què fan sobrevolant Tortosa
avions de l'exèrcit espanyol. Ens volen
intimidar? La porten clara" @coperniqueta

"El mateix dia que Duran negava
l'independentisme per enèssima vegada,
ERC assumia el mandat de l'ANC. Més clar
que l'aigua" @mpuigdomenech

"Les enquestes van apropant ERC a ser la
2a força. Queden 20 dies per acabar de fer
el tomb!" @LlSalvado

"ERC estaria encantada de trobar espais de
col·laboració amb qualsevol  força que
comparteixi el seu objectiu d'alliberament
nacional" @junqueras

Oriol Junqueras, candidat d'ERC a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya

Alfred Bosch i Josep Monclús

Un nou país per a tothom: vota independència!

El lema electoral d'Esquerra per a les
properes eleccions no deixa lloc a
dubtes: "Un nou país per a tothom: vota
independència". Per Oriol Junqueras,
candidat a la Presidència, aquest lema
"resumeix dos conceptes molt clars, per
una banda el full de ruta  cap a un nou
estat dins d'Europa, i per altra banda
una nova manera de  construir el país;
des de l'esquerra, amb nous i reforçats
valors  democràtics. Un país que
inclogui tothom, on no perdem ningú pel
camí,  on podem mirar arreu

sense sentir vergonya". Acompanya el lema
de campanya un missatge clar: Vota
Independència. Junqueras ha destacat que
en un moment decisiu com l'actual és
necessari parlar clar, i que aquesta és la
diferència  d'ERC respecte d'altres partits:
sense ambigüitats, es fixa l'horitzó de  la
independència de Catalunya al 2014.
En aquest sentit, el programa electoral,
disponible a www.esquerra.cat, detalla el
full de ruta per arribar-hi des de l'esquerra,
amb polítiques que garanteixin la justícia 
social i un país d'oportunitats per a tothom.

Esquerra ET PARLA

Davant més d'un  centenar d'assistents,
Bosch va argumentar per què "una
Catalunya independent  no serà un
paradís, però sens dubte que viurem
molt millor que no pas  dins l'Estat
espanyol", i va reclamar el dret dels
catalans a decidir el  nostre futur.
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ERC dubta de la viabilitat
de la compra de la Clínica
Terres de l'Ebre

Esquerra, el vot útil
independentista

Esquerra, la garantia per a un
país independent i d'esquerres

Les properes eleccions al
Parlament són decisives per al futur
del país perquè, de fet, escollirem
els diputats que establiran les bases
de la Catalunya indepedent. Per
això és important que ningú es
quedi a casa el 25 de novembre, i
que el màxim de vots
independentistes i d'esquerres es
transformi en diputats i sigui
representat a la cambra catalana.

Des d'ERC podem assegurar que
els diputats escollits amb el vostre
vot treballaran, com fins ara, perquè
Catalunya no faci ni un pas enrere
al camí iniciat el passat 11 de
Setembre. I no només impulsaran el
procés, sinó que també garantiran
que el nou estat defensi els drets
socials i laborals. Perquè no es pot
retallar el que ha costat tants anys
de lluita.

Lluís Salvadó, candidat ebrenc d'Esquerra, amb Oriol Amorós, Marta Rovira i Alba
Vergés

Segueix-nos a:
www.esquerra.cat/tortosa
www.esquerratortosa.blogspot.com
www.twitter.com/esquerratortosa

esquerraTORTOSA

ACTE ELECTORAL 

Dimecres, 21 de novembre
A les 20:00h
Auditori Felip Pedrell

Intervindran:

LLUÍS SALVADÓ
PACO GAS
JOAN PUIGCERCÓS

LES ALTERNATIVES

"No hi ha una majoria de catalans
que vulguin la independència"
Josep Antoni Duran Lleida (UDC)

"CiU no és independentista"
Oriol Pujol Ferrussola (CDC)

"No comparto la fórmula del
derecho a decidir del PSC"
Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE)

Si creus que la República Catalana dins
d'Europa és l'opció més social i demo-
cràtica, dóna suport a aquells que
sempre l'hem defensada. Quan el 1992
parlavem de dèficit fiscal, a CiU  reien,
ara els hem convençut. Quan el 1986
parlàvem de sobirania del poble català,
des del PSC al·lucinaven, i ara els
podem superar. Les circumscripcions
electorals provincials fan que un diputat
estigui en joc entre el PP i ERC. Vota
l'opció social i nacional més coherent!

                                           
ERC, vot coherent!

Eleccions 25 novembreAjuntament

Arran de l'anunci de compra per part de
l'Ajuntament de Tortosa de la Clínica
Terres de l'Ebre (l'Aliança), Esquerra
dubta de la viabilitat d'aquesta compra,
tenint en compte el deute que acumula
el municipi. En aquest sentit, des del
grup muncipal es defensa el
manteniment del servei i dels 121 llocs
de treball, alhora que es reclama que
aquesta operació no accentuï el procés
de desmantellament de la sanitat
pública a les Terres de l'Ebre.
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