#010 · OCTUBRE · 2017

mentrestant
Voleu rebre el Mentrestant en color per mail?
Demaneu-lo a: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat

✓SÍ: 93,3%

REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ
DE CATALUNYA 2017

GRÀCIES
DADES DE PARTICIPACIÓ I VOT
A SANT CUGAT SESGARRIGUES:

CENS: 717 HABITANTS
VOTS: 510 = 71%
SÍ: 476 = 93,3%
NO: 18 = 3,5%
BLANC: 13 · NULS: 3

Ens trobem cada dilluns al vespre. Si voleu parlar amb nosaltres, truqueu-nos: 684 45 31 19,
o envieu-nos un mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat · web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat
facebook.com/esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues · twitter.com/erc_stcugatses · youtube: erc.santcugatsesgarrigues

La col·laboració i implicació
dels veïns i veïnes del poble va ser impecable

AL NOSTRE POBLE, HA ESTAT ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA QUI HA FET TOT L'ESFORÇ PERQUÈ L'URNA,
LES PAPERETES DE VOT I LA DOCUMENTACIÓ OFICIAL
ESTIGUESSIN AL CENTRE CÍVIC EL DIA 1 D'OCTUBRE
A ulls de tothom, ha quedat ben
clar que la jornada de l’1 d’octubre va ser una gran diada democràtica. Però amb un comportament poc democràtic per part
dels que ara corren a penjar-se
medalles, fent veure que senten
el màxim respecte a la dignitat
mostrada pel nostre poble.
Els mateixos que deixaven ben clar en
un ple, vist per tothom (més de 500 visites al vídeo penjat a les nostres xarxes)
que el referèndum ni els anava ni els
venia, que cedien un espai de manera
involuntària perquè van rebre pressions
i crítiques de la seva pròpia gent i que
negaven qualsevol responsabilitat amb el Referèndum per mostrar
que tenien ben apreses
les instruccions rebudes del PSC. Un cop
tot girat en contra seva
s’han afanyat a donar-li
Accés directe al ple
la
volta a la nul·la vincuon es va debatre
el Referèndum lació amb el poble.
Un poble que mai oblidarà les
sensacions que es van viure al pati
del Centre Cívic. La força de la
unió i col·laboració entre els veïns i
veïnes, l'ANC, Òmnium, la CUP i
Esquerra del poble, per defensar i tirar endavant un país, va demostrar la
valentia veient el que malauradament
passava en altres pobles de Catalunya.
I que, tot i l’amenaça i les alarmes de
l’aparició de les forces policials, es va
mostrar ferm i valent en tot moment.

bre nostre tot el pes de la [in] justícia
espanyola: Mariano Rajoy, Xavier García Albiol, Albert Ribera, Inés Arrimadas, Felipe González, Alfonso Guerra,
Pedro Sánchez o Miquel Iceta. Alguns
d'aquests polítics han amenaçat, fins
i tot, amb el desplegament de l'exèrcit
contra el poble de Catalunya, recordant
així les pitjors etapes del franquisme.
Hi ha qui a última hora
han volgut sortir a la foto. Nosaltres hem
estat compromesos des del minut 0.
Les nostres regidores
amb en Raül Romeva a Vilafranca

ON ESTAN
LES PAPERETES?
Al Penedès, l'esforç de la gent dels partits polítics i entitats sobiranistes (ANC,
ÒMNIUM, CUP, PdeCat i Esquerra Republicana) han fet possible el que semblava impossible: que el dia 1 d'octubre es
pogués votar en Referèndum.
Al nostre poble ha estat Esquerra qui
ha fet tot l'esforç perquè l'urna, les paperetes de vot i la documentació oficial
estiguessin al Centre Cívic el dia 1. No
ha estat fàcil, han estat mesos de reunions en diversos punts de la comarca i de
Barcelona, ordres i contraordres i moltes
hores de son perdudes perquè tot arribés fins aquí. Estem orgullosos de la feina feta, tot i haver posat en risc la nostra
llibertat per les denúncies, represàlies i
sancions que hauríem pogut rebre per
part de les forces policials d’Espanya.
Durant tot aquest temps hem hagut
de sentir les declaracions dels polítics espanyols del PP, de Ciudadanos
o del PSC-PSOE, dient que cauria so-

I DE TOT AIXÒ,
QUÈ EN PENSA
L'EQUIP DE GOVERN?
Un cop passat el dia 1, i degut al moviment veïnal que s'ha creat, tot són
planys en defensa de la democràcia.
Si ara se'n penedeixen de les decisions preses ja han fet tard. Els membres
de l'equip de govern del que s’anomena
Progrés Municipal
no es van implicar El dirigent
perquè no van voler. del PSOE,
Tothom hi estava Alfonso Guerra,
convidat i se l’espe- ha amenaçat
rava amb els braços fins i tot amb el
ben oberts, tal i com
desplegament
va fer la gent durant
de l'exèrcit
tota la jornada demostrant que som contra el poble
un poble en peu per de Catalunya,
recordant així les
la seva llibertat.
Estaria bé que per pitjors etapes del
tal de ser creïbles, franquisme.
aquesta sobtada defensa de la democràcia la transmetessin
als seus superiors del PSOE, que no fan
més que amenaçar al poble de Catalunya amb més repressió i nul·la possibilitat de diàleg.

