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Torrent: «No hi ha ningú més
independentista que ERC»
El president del Parlament reivindica a Vilanova i la Geltrú la importància de
"seguir sumant independentistes i fer els passos polítics que toquin a cada
moment"

Roger Torrent en un acte d'ERC a Vilanova i la Geltrú | CV

El president del Parlament, Roger Torrent, ha participat aquesta tarda en un acte de
precampanya per les eleccions municipals a Vilanova i la Geltrú. Sense americana, amb les
mànigues de la camisa arromangades i fora del faristol, Torrent ha llançat un discurs pragmàtic i
allunyat de triomfalismes, malgrat els resultats obinguts als comicis de diumenge passat. "Si
volem aconseguir la república hem de sumar més gent" ha dit, i tot i que ha volgut deixar clar
que "no hi ha ningú més independentista que ERC i no hi ha ningú més independentista que
jo", també cal, diu, "fer els passos polítics que toquen a cada moment, i costi el que costi".
Torrent ha reivindicat la trajectòria ascendent d'ERC, assegurant que "no va nèixer per guanyar
eleccions ni per aguantar la repressió, sinó per a guanyar una república".
A la presentació del projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya a la capital del Garraf també
hi ha intervingut per videomissatge la Secretària General dels republicans, Marta Rovira, des de
Ginebra, que ha animat els assistents a "tornar a omplir les urnes de llibertat, de drets civils i
polítics i de república". Per la seva banda, la candidata, Olga Arnau, ha reivindicat la tasca feta
els darrers 11 mesos, des que van entrar al govern municipal, destacant haver doblat la partida
de manteniment de la via pública, la construcció d'un nou aparcament al costat de l'hospital de
Sant Antoni Abad o la compra de 10 pisos per destinar a lloguer social, entre d'altres.
La candidatura municipal també ha presentat els 5 eixos en què estructura el seu programa:
"Ciutat justa", que lluita contra les desigualtats, "Ciutat d'oportunitats", amb la promoció del turisme
familiar i del producte de proximitat com a prioritats, "Ciutat viva i activa", que dona suport a la
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cultura, l'esport i les festes populars, "Ciutat digna", que aposta per la sostenibilitat, l'entorn
natural i el dret a l'habitatge, i "Ciutat de present i futur", amb govern obert, transparencia i
participació. A l'acte hi han assistit unes 300 persones i s'ha fet a l'Auditori Eduard Toldrà de
Vilanova i la Geltrú.
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