Em dic Josep M. Llasat i Roig. Estic casat i tinc dos fills.
Sóc Arquitecte Tècnic de professió.
He tingut una llarga trajectòria política a l’Ajuntament
del Vendrell, des de les primeres eleccions
democràtiques el 1979 fins el 1999, any en què vaig
deixar l’activitat política. De fet, ara fa 25 anys era
Alcalde del Vendrell.
Sóc dels molts que es van indignar amb la sentència
del Constitucional del 2010. Aquell dia vaig deixar de
ser federalista i definitivament em vaig adonar que no
hi havia altra solució que la independència.
El 2012 vaig entrar a formar part de l’Assemblea Nacional Catalana, en la qual he treballat
intensament aquests darrers 7 anys, primer com a Coordinador del Vendrell i després, durant
més de dos anys, en el Secretariat Nacional. Allà he conegut a companys extraordinaris, com la
Carme Forcadell i el Jordi Sánchez, que ara són a les presons de Madrid i a punt de ser jutjats
per delictes que tots sabem que no han comès.
Sincerament, he de dir que jo ja fa molt de temps que havia passat pàgina de la política
municipal. Ara, però, em sento obligat a arremangar-me i tornar-hi, donats els moments difícils
que està vivint el nostre país, amb mig govern a la presó i l’altre mig a l’exili.
Les eleccions municipals del proper maig prenen un significat especial. Hem d’aconseguir el
màxim número d’alcaldies que treballin per la República Catalana, especialment als caps de
comarca de les zones com la nostra, en què els partits nascuts per anar contra la llengua i la
cultura catalana han tingut un importat creixement.
La candidatura de la qual formo part, amb altres companys i companyes, no s’hagués
presentat si els partits sobiranistes haguessin entès que, en aquests greus moments, l’interès
de Catalunya ha de passar per davant d’altres tipus d’interessos. Una llista que unís el
sobiranisme tenia assegurat el govern municipal, però llastimosament aquesta unitat no ha
estat possible. Esperem no haver de lamentar-ho. Crec sincerament que la nostra llista és, en
aquest moment, l’única esperança que ho puguem aconseguir. Som la llista dels vendrellencs
que volem la unitat de la gent independentista per damunt de tot.
Governar l’Ajuntament del Vendrell en aquests temps no és fàcil, el nivell d’endeutament
encara és extraordinari, i això fa difícil solucionar els molts problemes que afecten als
vendrellencs. La millora de la seguretat, l’ensenyament, la cultura, la sanitat, les
infraestructures, la neteja, el gran nombre de vendrellencs que estan a l’atur, necessiten no
només la voluntat de resoldre’ls, sinó també uns recursos que els ajuntaments difícilment
tenen. Les engrunes que ens dona l’Estat Espanyol no són suficients. Només en el marc d’una
República Catalana, en què s’administri la riquesa que la nostra societat és capaç de crear,
podrem finançar la solució de molts dels problemes que ara tenim. Volem una societat amb
més justícia social.

Aquesta candidatura no és de cap partit, i són molts els vendrellencs que ens han ofert la seva
col·laboració i els seus coneixements, en tots els àmbits, per bastir entre tots un programa
electoral il·lusionant i engrescador, que a partir del 23 de febrer farem escoltant a tothom, per
trobar la millor sortida als problemes que preocupen al conjunt dels vendrellencs.
Ofereixo la meva experiència i una voluntat incansable de treballar pel Vendrell.
Ho podem aconseguir!

