
Estem molt contents de poder estar aquí avui i aprofitant un acte d’aquestes característiques 

amb la presència d’en gran Joan Tardà, diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid,  

i gran institució dins el marc polític català, hem volgut fer la presentació de les noves 

generacions de les JERC El Vendrell.  

Per què hem constituït les JERC al nostre poble? 

En els últims anys tot i tot i el gran moment de d’independentisme català,  hem pogut observar 

que la JERC de El Vendrell estava pràcticament sense activitat, no del tot! diguem que 

adormida, però nosaltres vam decidir ajuntar-nos i contactar amb ERC El Vendrell per saber 

com estava la situació actual,amb l’ajuda i gràcies al suport d’antics membres de la JERC  com 

per exemple en Marc, la facilitat donada des del partit i  de la Ruth com portaveu de la regió 

Penedès-Anoia , vam decidir tirar endavant aquest projecte i reactivar les JERC aquí en el 

nostre poble, ja que pensem, que un poble com El Vendrell no hi podia faltar un grup 

d’aquestes característiques. 

Objectius principals en que volem treballar? 

-Un dels objectius prioritaris que ens hem marcat, és lluitar localment contra el racisme, el 

feixisme i la xenofòbia, ja que en el nostre poble existeixen per desgràcia!!! partits com PxC 

que avalen i ho promocionen aquestes atrocitats. Nosaltres, com grup  independentista i 

antifeixista, constantment patim atacs directes (per ficar un exemple, les pintades que pateix 

la seu d’Esquerra cada cert temps per part de DNJ, que per qui no ho sàpiga  es un grup 

organitzat de joves feixistes), per tant aquest tema el volem treballar a fons ja que ens afecta a 

tots. 

Per altra banda volem col·laborar amb diferents entitats , formant part dels actes i 

esdeveniments  i així participar en la lluita contra el masclisme i violència de gènere que per 

desgràcia avui en dia encara està present en la nostra societat. 

-També ens hem proposat com a objectiu fer que la veu del jovent s’escolti més a 

l’ajuntament, Treballant juntament amb ERC, que ens servirà de connexió, pensem que ens 

serà de gran ajuda. Trobem que hi ha poques activitats pels joves i les  poques que hi ha no són 

les adequades, per  tant nosaltres promourem diferents activitats i xerrades perquè aquesta 

veu que es el futur del nostre poble sigui escoltada. 

-Per últim, una de les nostres feines principals a nivell local i com a grup independentista  que 

som, volem promoure la independència als joves vendrellencs.  

Com ho farem? 

Realitzarem diferents activitats, xerrades i actes, per què coneguin de primera mà en què 

consisteix tot aquest procés i així d’aquesta manera animar-los a formar part de les JERC i que 

puguin lluitar lliurement per les seves creences. 

Gràcies a tots i Visca Catalunya Lliure. 


