
Impuls per a la creació d'un Banc
d'Aliments a Caldes de Malavella

CALDES DE MALAVELLA

A proposta d'ERC s'ha presentat  a
l'Ajuntament de Caldes de Malavella una
moció per a l'impuls local d'un BANC
D'ALIMENTS al municipi. Aquesta moció
s'ha aprovat per unanimitat en el darrer
ple, celebrat el passat 25 de març. Amb
aquesta proposta pretenem reforçar les
accions que ja s'estan duent a terme amb
més implicació social per part de
l'Ajuntament. Hem presentat aquesta
proposta conscients de la greu situació
que vivim les famílies. Pensem en les
darreres dades que ens alerten que els
casos de malnutrició en la població infantil
superen ja el 30%. La situació atenta
contra l’ètica, la solidaritat i els Drets
Humans. És imprescindible que el conjunt
de la societat  trobi solucions a aquesta
dinàmica il·lògica de malbaratament
ferotge d’aliments. No ens podem quedar
de braços creuats, tenim la obligació de
buscar mecanismes per fer front a aquesta
situació. En la moció s’acorda impulsar
convenis on es recullin les condicions i el
mètode de coordinació entre l’ajuntament,
botigues, mercats setmanals... per tal de
garantir que els articles ‘last day’ es
donin a l’ajuntament per tal que ho
coordini amb les entitats.

BUTLLETÍ D'ESQUERRA
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També es pretén sensibilitzar els
comerços perquè impulsin prestatges
per vendre a baix preu els productes
frescos a punt de caducar enlloc de
llençar-los. D’aquesta manera, hi hauria
la possibilitat d’aplicar-los en les
ordenances fiscals municipals, una
discriminació positiva de la taxa a
aquells establiments que s’acullin al
conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament. A més a més, també es
vol reforçar la informació que es dóna a
través del teixit d’entitats socials i
personal de serveis destinada a les
persones que habitualment recullen
menjar dels contenidors i oferir-los els
serveis del Banc dels Aliments. La
regidora d’ERC, Isabel Lozano, ha
valorat molt positivament l’aprovació de
la moció ja que ‘l’actual situació de
crisi econòmica marcada per la pèrdua
de llocs de treball fa que cada vegada hi
hagi més persones que pateixen una
situació de pobresa’. ‘Hi ha persones a
la nostra vila que no tenen cobertes les
necessitats bàsiques, i amb l’aprovació
d’aquesta moció és fer un pas endavant
per cobrir-les'. No existeix igualtat
d'oportunitats si tenim FAM.
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La Declaració de
Sobirania és un exercici
democràtic que reforça
el diàleg i el dret a
decidir del poble català

Un moment de la xerrada de la Marta Rovira a la Sala Annexa 

El passat divendres, 15 de març,
vam engegar de nou el Cicle de
Conferències per un Nou País a
Caldes de Malavella. Aquesta
xerrada va anar a càrrec de la
Marta Rovira, Secretària General
d'Esquerra Republicana de
Catalunya. 
Rovira, diputada al Parlament de
Catalunya, es va referir al llarg de la
seva exposició al pacte entre ERC i
CiU en aquesta legislatura i al
procés previ a la Declaració de
Sobirania. 
D'altra banda, la Secretària General
d'Esquerra Republicana va insistir
en que hem de ser tots conscients
de l'excepcionalitat del moment que
vivim, marcat per unes retallades
pressupostàries dictades des del
govern de Madrid, que fan
insostenible el normal
desenvolupament de la nostra
societat. 
També va destacar que en la
Declaració de Sobirania, i malgrat
tot el que se n'ha dit durant aquests
darrers mesos, en cap cas es parla
d'independentisme, sinó que és un
exercici democràtic en majúscules,
que reforça el diàleg, la participació
i el dret a decidir del poble català.

Van ser uns anys convulsos,
on cada moment es vivia
intensament i la política era
protagonista absoluta

Marta Rovira visita 
Caldes de Malavella

14 d'Abril.
Proclamació de
la República
Catalana

A l'acte hi van assistir unes setanta
persones i els assistents van trobar
una Marta Rovira propera, que
parlava clar i atenent totes aquelles
preguntes i dubtes que podien
sorgir.
Aquest acte l'hem d'entendre dins
d'un cicle de xerrades, organitzat
per la Secció Local d'Esquerra a
Caldes de Malavella, que va
començar el mes d'octubre amb la
presència d'en Joan Manuel
Tresserras. Està previst que els
propers mesos vinguin també altres
polítics que ens ajudin a entendre el
moment actual.
Aquests actes s'han concebut per
apropar als nostres veïns i amics al
moment polític actual, de moment ja
tenim confirmada la visita de Pere
Aragonès. Som conscients que avui
tenim tots moltes preguntes i que
hem de seguir treballant per ser
cada dia més aquells que volem un
nou país.

Fa 82 anys enrere el president Francesc
Macià proclamava la República. Cal no
oblidar i reivindicar la memòria d'aquella
Catalunya, la seva modernitat, escoltant els
anhels d'un poble, la seva viabilitat si ho
haguessin permès. Però amb la derrota dels
republicans en la Guerra Civil tot es va
perdre, tot allò que es va guanyar en el
camp de l'educació, d'infraestructures, en
sanitat, en llibertats i en drets i també
deures.  Recordar avui la República
Catalana és recordar la història dels nostres
pobles, de les nostres famílies, de cada un
de nosaltres. Van ser uns anys convulsos,
on el moment es vivia intensament i la
política era protagonista absoluta de tertúlies
de cafè i converses de sobretaula en família.
Caldes tampoc s'escapava d'aquell espiral
d'idees que ens arribaven amb aires nous
arribats de tot arreu. El poble canviava,
s'apostava pel futur, per l'educació i la
cultura. Pensem que en aquells anys a
Caldes s'editaven diverses publicacions
com  “Thermas” o “El Crit de la
Selva”. També s'editava a Caldes la revista
Sense Cridar, de la secció local d'ERC al
municipi. 82 anys després seguim “Sense
Cridar. Per acabar volem recordar les
paraules que Francesc Macià va pronunciar
aquell 14 d'abril de l'any 1931:  “Esperem
que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat
que ens hem donat i de la justícia que, amb
l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem 
sobre coses immortals com són els drets
dels homes i dels pobles i, morint i tot si
calgués, no podem perdre. Per Catalunya,
pels altres pobles germans d'Espanya, per la
fraternitat de tots els homes i de tots els
pobles, Catalans sapigueu fer-vos dignes
de Catalunya

Un nou país
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No és la primera vegada que s’aturen. Això
demostra una vegada més la deixadesa de
l’Estat espanyol cap a les comarques
gironines i els incompliments constants dels
governs espanyols pel que fa a aquesta
infraestructura que té un elevadíssim índex
de sinistralitat’, explica Jordà: 'De què ens
serveix formar part d’un Estat si aquest no
es fa càrrec de les infraestructures cabdals
tant socialment com econòmicament del
nostre territori?’ El proper 2 de maig
t'esperem a la xerrada de la Teresa. Ens
prenen el pèl i toca dir prou.

#noupaís

Volem sobreviure a la Nacional II

El proper dos maig comptarem amb la
visita de la Teresa Jordà per parlar de
l'estat de lal N-II. La diputada al Congrés
ha criticat en diverses ocasions  la
deixadesa de l’Estat per tirar endavant
aquesta infraestructura cabdal per les
comarques gironines i que el govern del
PP només utilitza aquesta via per fer
promeses electoralistes. Per ERC és
vergonyós que després de 5 mesos de
reprendre les obres de la N-II entre Sils i
Caldes, aquestes s’hagin aturat de nou.

“Entre catalans, sóc valencià;
entre europeus, sóc català”

#vergonyaNII

Cerdà va començar la xerrada fent una
pregunta: “qui sóc?, entre catalans,
sóc valencià; entre europeus, sóc
català”. A partir d’aquí va començar a
explicar com Catalunya i el País Valenci
à són dues realitats entrelligades des
dels temps del rei Jaume I: “el País
Valencià és la gran epopeia històrica
dels catalans, la gesta en la qual van
crear un nou país, el Valencià”.  

D’aquells antics lligams als actuals: més de
100.000 valencians viuen i treballen avui a
Catalunya: “tot i l’esquarterament, tot i els
entrebancs, continuem barrejant-nos com
hem fet històricament entre els del nord i els
del sud”, va afirmar. Pel que fa al procés
sobiranista de Catalunya, el president
d’ERC del País Valencià va explicar que
“estem contents pel camí que està prenent
el Principat” . Ara bé, també va ser
contundent en demanar als catalans “si
tenen clar què volen fer del País Valencià i
de la seva gent un cop vosaltres arribeu a la
independència”. Aquesta pregunta, segons
Agustí Cerdà, “cal que la respongueu el
més aviat possible”. Per això va indicar què
podria fer-se des d’una Catalunya
independent: “podríeu tenir una Constitució
que reconegués els drets dels catalans que
viuran fora del territori català alliberat” va
explicar com a exemple. Agustí Cerdà va
afirmar: “Si una Catalunya independent ens
dóna l’esquena, el País Valencià serà
liquidat per Espanya d’una manera
fulminant”. Però va acabar la seva
conferència amb un missatge
d’esperança: “l’ànima catalana del País
Valencià cada dia és més vigorosa però des
de Catalunya heu d’assumir que el País
Valencià existeix i que és nostre".

Un moment de l'acte d'Agustí Cerdà a la Sala Annexa de la Casa Rosa

El cicle de conferències per un Nou País
que està organitzant la secció local d'ERC,
va comptar el passat divendres 5 d'abril
amb Agustí Cerdà, president d’Esquerra
Republicana del País Valencià. Amb un
estil proper i molt didàctic, Agustí Cerdà va
explicar-nos la realitat valenciana des del
punt de vista nacional i polític, i com
observa el País Valencià el procés
sobiranista engegat a Catalunya.

Una imatge de la manifestació celebrada el
passat 16 de novembre
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Hem denunciat moltes vegades el
tarannà de l'equip de govern. Passejar
pel poble, un poble que vol ser un
referent turístic com la vila termal que
és, i trobar aquests cartells.... Fa mal
d'ulls! Aquest és el punt d'informació
que hi ha a l'estació de tren del municipi,
on a part del lamentable estat, hi ha un
bim penjat del novembre del 2011! Això
sol ja ho diu tot de les poques ganes de
treballar que tenen.

El grup d’ERC ha estat avaluant la
Memòria 2012 dels Serveis Socials.
Un document farcit de xifres i
percentatges, algunes de les quals
us presentem de manera sintètica.
No són bones xifres, al contrari,
mostren com la crisi també està
colpejant cada vegada més caldens
i caldenques:  Les ajudes aliment
àries han augmentat en 20 casos
des del 2010, fins els 265 del 2012.
Les ajudes econòmiques també
s’han incrementat en 39 casos. Un
tercer exemple: el PIRMI,  la reben
109 persones l’any passat, 17 més
respecte l’any 2010. Pel que fa als
casos nous, la Memòria detalla que
s’han reduït en un 23,6% els
expedients en el període
2010-2012. El que no s’indica,
però, és si això vol dir que no
s’accepten més casos, no es
detecten noves problemàtiques, o
bé, no tenen prou recursos. Pel que
fa a l’atur,  l’índex a Caldes és del
12, 20%.

Serveis Socials

Primer cal conèixer la realitat del nostre municipi i després actuar.

L'equip de govern coneix la
realitat de la pobresa ?

  Suspenem...

Les xifres són fredes però mostren
una realitat. Des d’ERC tenim un
dubte: l’equip de govern de CiU
coneix la realitat de la pobresa i de
l’atur de Caldes? Si no la coneixen
no poden fer cap programa per
portar solucions. Per què dubtem
que coneguin l'autèntica realitat? En
primer lloc, perquè la Memòria
només parla de la gent que ha anat
a demanar ajuda als Serveis
Socials. Això pot significar que la
realitat sigui més dura, perquè
ningú no coneix la xifra real de
veïns en situació de risc. Qui no
coneix la realitat, no pot actuar.
Primer, cal conèixer, i després
actuar. La gent d’ERC creiem i
apostem per uns Serveis Socials de
qualitat, coneixedors de la realitat
socio-econòmica, amb prou
recursos com per actuar i proposar.
I apostem per un ajuntament que no
s’amagui rere les xifres, sinó que
aposti per l’acció i per fer
programes d’inserció social i
laboral que ajudin a la gent.

          Els punts de          
          des-informació

Una nova puja de les
taxes de la llar d'infants

és una publicació d’Esquerra Caldes de Malavella
Esquerra Caldes de Malavella
esquerracaldes@gmail.com
www.esquerra.cat/caldesdemalavella
Facebook: Esquerra Caldes de Malavella
Twitter: @EsquerraCaldes

Mentre CIU explica una liquidació del
pressupost del 2012 amb més de
530.000 € de superàvit, pugen de nou la
taxa de la llar d'infants. El curs vinent els
pares hauran de pagar una quota
mensual de 149 €. Hi havia una
proposta que permetia alleugerir les
famílies rebaixant el rebut i no l'han
volgut valorar. La diferència entre ells i
ERC és que on ells hi veuen números
nosaltres hi veiem persones. Com
explicaran que han pujat els rebuts?
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