
Va ser un tret de sortida renovat,
entusiasmat, amb moltes ganes, idees,
projecte i, sobretot, amb uns objectius
ben clars. Tenim urgència d'obrir la
democràcia participativa a la gent des
de la responsabilitat, transparència i
tocant de peus a terra en els moments
que vivim.
Volem que ERC només sigui l'eina per
poder fer el poble que tots ens
mereixem. Arbúcies és de tots i en
volem el millor per viure-hi i veure-hi
créixer els nostres fills. Us volem
escoltar, aprendre, apuntar i així podrem
fer una Arbúcies com cal.
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Dos dels moments de l'acte del dia 31 de gener a la llar de Jubilats d'Arbúcies.

Més de 150 persones en la presentació
d'Ester Soms com a candidata per ERC

Alcaldable i Presidenta
d'ERC-Arbúcies

ESTER
SOMS

La Llar de Jubilats de gom a gom en la presentació de la candidata d'ERC-Arbúcies

Més de 150 persones es van reunir el
dissabte 31 de gener a les 18.00 h a la
Llar de Jubilats d'Arbúcies per veure la
presentació d'Ester Soms com a candidata
d'ERC a Arbúcies.
També ens va acompanyar el candidat a
l'alcaldia per Barcelona i Diputat al
Congrés Alfred Bosch, que va destacar de
l'Ester: "Pots veure en la seva cara el
seu estat d'ànim, perquè l'Ester no
enganya".
L'Alfred, durant el seu discurs, també va
dir que "ERC és un partit net i lliure de
casta després de 84 anys d'història".
L'Ester va donar el tret de sortida al nou
projecte d'ERC a Arbúcies, un projecte on
els eixos principals en el que es basarà
són: Realista, transparent i, sobretot,
participatiu.
Des de l'intERCanvi li vam preparar una
petita entrevista:
-Què t'ha decidit a que et presentis com
alcaldable per ERC-Arbúcies? Tot i que
s'han dit moltes coses sobre això i cap de
certa, he estat, des de ben petita,
vinculada a activitats i entitats del poble,
sempre involucrant-me a participar, donar
un cop de mà. I d'un temps cap aquí vaig
entrar a ERC Arbúcies i he pogut veure
des de dins que les coses no funcionen

Objectius de futur per
Arbúcies ben clars.

         intERCanvi

Ester Somscom a mi m'agradarien, i aquí les ganes
de fer un nou projecte, i poder-lo
encapçalar.
-Seràs la primera dona alcaldessa
d'Arbúcies. Tant de bo! És cert, seria la
primera, i també és ben cert que les
dones podem encapçalar i portar a
terme el que vulguem. Avui en dia
considero que som moltes, però encara
n'hauríem de ser més.
-Aquests 4 anys han sigut complicats
per la secció local d'ERC Arbúcies. 
Sí, reconec que sí, personalment no ha
estat gens fàcil i s'han viscut moments
complicats, que ens han afectat, però no
podem estar mirant el passat. Ara hi ha
gent nova a la secció local i volem mirar
endavant.
-Esteu preparant llista de gent per les
municipals, què destacaries? Gent
nova, amb moltes ganes i tots provenen
de sectors diferents.
-Quin estil polític voleu fer? Parlar de
tu a tu. Les persones són el més
important per poder dur a terme un bon
estil polític.
-En el vostre programa, quins seran
els eixos bàsics? Ens basem en tres
grans eixos que són: Renovació,
transparència i participació.

 1 / 2



arbucies@esquerra.org

veure en quin estat es troba l'Ajuntament
en l'actualitat i segons com estigui
actuarem amb exigència i responsabilitat.
-Un projecte concret i de poble que
t'il•lusioni pels propers quatre anys.  No
només en tinc un, en tinc molts, i alguns
de molt importants i transcendentals pel
futur d'Arbúcies. Ja els anireu coneixent
durant aquests mesos, però si em fas
escollir, a mi m'agradaria "endreçar" i
"acabar". Crec que tenim molts fronts
oberts i els hem d'anar tancant segons les
possibilitats econòmiques
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-Què opines d'aquests 4 anys de la
majoria absoluta d'ENTESA? Ha sigut
absolutista. Un govern que ha criticat molt
a ERC, i aquesta no és la nostra manera
de fer. Volem treballar i fer propostes. Bé,
de fet, si considerés que aquests 4 anys
han sigut bons, ja no em presentaria.
-Si surts escollida alcaldessa, què és el
primer que faràs? Com bé dius, abans de
res hauria de ser alcaldessa i, per tant,
que el poble d'Arbúcies m'esculli. Primer
de tot ens hauríem de situar,

ERC Arbúcies
Fes-nos arribar les teves propostes:
arbucies@esquerra.org

www.facebook.com/arbucies
www.esquerra.cat/arbucies

Actuarem amb exigència i responsabilitat.
#SomsPerArbúcies

que tinguem, que les sabrem una vegada
arribem a l'Ajuntament.
-I per acabar, què esperes de les
properes eleccions municipals? Un nou
País es comença a forjar des dels
Ajuntaments i, per tant, primer de tot
m'agradaria veure molta gent anant a
votar i sobretot esperem guanyar per totes
les idees noves que tenim, i amb moltes
ganes de portar-les a la pràctica.

 

intERCanvi
és una publicació de "ERC Arbúcies"

@ERCArbucies
#SomsPerArbúcies
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