
el butlletí

S’acosten les eleccions municipals, i hi
arribem en una situació força diferent de la
que teníem quan va començar aquesta
legislatura. Econòmicament, tant el
municipi com el país estan tocats, el que
vol dir que tindrem poques inversions en

Joan Galiano ha estat escollit nou alcaldable per a les properes eleccions del 22 de maig.

AGENDA

El 22 de maig d’enguany se celebraran
eleccions municipals. És molta la
responsabilitat que tenen els diferents
grups politics de que aquesta sigui una
legislatura fructífera. 
Tot plegat, ens fa reflexionar en la
necessitat d’un espai municipal que ja
hem començat a construir i que ha
d’anar més enllà i arribar a més
persones de les que actualment formem
ERC-INDEPENDENTS. Hem de ser
audaços, evitar el conformisme i
esperonar els projectes alternatius. 

  

PRESENTACIÓ  LLISTA AMB JOAN TARDÀ

ANY 8, NÚM. 12
GENER 2011

NOU ALCALDABLE:
JOAN GALIANO

Vull donar la benvinguda al nostre cap de
llista, Joan Galiano. Amb ell  i amb la resta
de les persones que comparteixen el nostre
projecte, si ens feu confiança, ho farem
possible.
Aprofito per convidar-vos a tots i totes a
venir a l'acte de presentació de la llista que
tindrà lloc el proper 
DILLUNS 07 DE FEBRER, 20:30H A
L'HOTEL MOLÍ DE LA TORRE
AMB JOAN TARDÀ, diputat a Madrid.
Aurora Fusté - Presidenta
de la Secció Local

els propers 4 anys. El PSC en contra del
seu programa va decidir entrar en el joc
de les pressions polítiques d’alta volada
i ara està d’acord en autoritzar la
pedrera.

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Hem progressat adequadament amb els
casals i amb l’agent cívic, poca cosa més.
Per aquestes properes eleccions, proposem
un nou candidat, en Joan Galiano. Un jove,
amb empenta i ganes de fer la feina ben
feta, que segur que sabrà aglutinar molta
gent per treballar i assolir els objectius
d’Esquerra a nivell municipal, amb una
bandera per davant: No volem una nova
pedrera a l’espai dels Tripons, ni en lloc.
Per mi ha estat un plaer dedicar els darrers
quatre anys de la meva vida al municipi..
Hem aconseguit deixar molt clar que
nosaltres no canviem les nostres propostes
electorals a l’esquena dels votants, i no ho
farem.Treballar pel municipi, per tothom, pel
territori i per la cohesió social entre d’altres
coses és el que en Joan Galiano seguirà
fent en nom de tots els que el votin.      

Bona Sort Joan! 

Carles Barcons

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

INDEPENDENTS DE BIGUES I RIELLS DEL FAI

Joan Tardà, Diputat a Madrid, ens donarà el
seu recolzament a l'acte del dia 07 de febrer.
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En una situació econòmica com l'actual,
on tothom està patint una crisi important
de forma més o menys severa, la classe
política municipal és la primera que ha de
vetllar pels interessos de tots els seus
habitants i no només dels seus votants.
Ningú no ens obliga a estar presents en
una llista i el sentiment principal per fer-ho
és el poder ajudar a gestionar millor tots
els recursos en benefici dels habitants del
municipi.
 

Les sentències del Tribunal
Suprem

Secció Local
Av. Prat de la Riba, 154
08415 Bigues i Riells del Fai
biguesiriells@esquerra.org
www.esquerra.cat/biguesiriells

Treball, imaginació i capacitat són
elements molt importants en la consecució
d'aquests objectius.

Tenim l'obligació de realitzar el que és
correcte:   treballar pel municipi amb sentit
comú.

Joan Galiano

 

és una publicació d'Esquerra-Independents

de Bigues i Riells del Fai

Edita Multitext, S.L.

IL·LUSIÓ I SENTIT COMÚ
 
És un deure de tots els que volem ser
representants electorals,  treballar per al
municipi amb tota la il·lusió del món i amb
l'objectiu principal de ser útils per a la
comunitat.  Això es pot aconseguir amb
molt sentit comú i, sobretot, amb un
esperit constructiu sempre positiu. Es
treballa per a tot el municipi i no només
per als que et voten, com per desgràcia
està passant en molts casos.

Se m’ha demanat escriure lliurement sobre el que penso de les darreres sentències emeses per les més altes instàncies judicials
d’Espanya. Doncs bé, no és pas una tasca que es pugui resumir en unes poques línies. Em centraré doncs, en el seu impacte en la
llengua catalana i el seu significat cabdal. La Constitució del 1978 va ser fruit d’un pacte per deixar enrere 40 anys d’una dictadura
salvatge. El seu redactat va ser voluntàriament ambigu, per poder encabir percepcions de país poc properes entre dretes i esquerres i
entre els partidaris d’una Espanya monolítica i els d’una Espanya federació de pobles. No obstant això, els jutges, que tenen l'última
paraula sobre qualsevol interpretació de la Constitució, són d’una mateixa corda pel que fa  a les relacions de Catalunya amb Espanya i
tendeixen a interpretar-la de manera que mai no ens donin la raó.

Intentar assolir fites nacionals amb aquesta gent a l’altre bàndol és una absoluta pèrdua de temps. A més, quan des de les Espanyes
se'ns adverteix del perill de “fractura social” davant la possibilitat de posar en pràctica el dret a decidir del poble català, no teniu la
impressió de que s’estan referint a que els catalans hi prendrem mal, ja que ells s'encarregaran de fer-nos-el? Acabar amb la llengua
catalana o reduïr-la a pura anècdota els és de capital importància, ja que és el fet diferèncial més potent dels catalans. Així doncs, no
ens ha d’extranyar gens que, una vegada el Tribunal Constitucional els ha proporcionat la clau per retornar al passat, desfent els pocs
avenços dels darrers 30 anys, tots els enemics de la nostra llengua estiguin treballant en ferm per fer-la fora de casa seva. 
La política d’immersió lingüística els fa nosa i la seguiran atacant fins a tombar-la definitivament, i els nostres governants s’haurien de
plantar i no acceptar cap retallada ni intromissió, vingui d’on vingui. Però no ens hem pas d’oblidar que els primers que hem de
defensar la nostra llengua a diari som nosaltres: fem un gran mal a la llengua catalana cada cop que, des de Catalunya, ens adrecem a
alguna persona que no coneixem en castellà; fem un gran mal a la nostra llengua si a algú que ens parla en castellà no li responem en
català; i encara li fem més mal si aquests desafortunats costums els practiquem davant de la canalla, ja que en el seu cervell assimilarà
la idea de que l’única llengua vàlida per a entendre's amb tothom és el castellà. L’objectiu de la societat catalana no ha de ser el
bilingüisme, sinó el poliglotisme. Gràcies als immigrants, a Catalunya tenim catalans que parlen centenars de llengües diferents. I això es
un actiu que un poble de que un poble de comerciants i d’empreses exportadores ha de saber aprofitar.
El nostre objectiu ha de ser emprar una sola llengua vehicular a Catalunya, el català, i conèixer – i si n’és el cas dominar-ne - moltes
altres llengües: castellà, anglès, amazic, àrab, francès, portuguès, xinès, etc. Fóra bo que qualsevol català dominés un mínim de dues
llengües addicionals a més a més del català.   La llengua catalana tindrà el futur que nosaltres decidim!      
       
Narcís Fornés.  Enginyer
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