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Projectes reals

ACTE DE CAMPANYA

«PER AIXÒ VOLEM

LA INDEPENDÈNCIA»

 a càrrec de

GEORGINA OLIVA

6 de març de 2008

19:30h

Aula Magna de l’Escola de Teixits

2008: COMENCEM A CONSTRUIR

ELS PISOS DOTACIONALS

LA MASOVERIA: EL CASAL DE

JOVES PER AQUEST ANY 2008

Les eleccions municipals de l’any passat

han marcat un abans i un després en la

tasca que ha realitzat Esquerra

Republicana de Canet de Mar. Es veritat

que abans ja hi érem presents al govern

municipal i, es veritat també, que els

nostres regidors han treballat per la

millora del nostre municipi. Però aquest

cop, hem fet un pas més: Esquerra influeix

de manera directa en allò que el poble

necessita. El Pla Únic d’Equipaments, els

habitatges dotacionals, el Casal de Joves,

en són exemples.

Els nostres regidors, l’Oscar Figuerola i

el Rafa Dulsat, han transmès coherència,

humilitat i han escoltat allò que Canet

necessita. Canet està millorant gràcies a

la tasca de govern que Esquerra està

portant a terme.

Esquerra Republicana de Catalunya és

signe de transparència, de coherència, de

mans netes i per això s’ha guanyat la

confiança de la gent. Ara, en pocs mesos,

tenim al damunt les eleccions al

Par lament espanyol. Esquerra

Republicana és la garantia de l’equilibri.

Hem deixat de ser només un partit

reivindicatiu per convertir-nos en la veu

social i nacional del nostre poble

mitjançant el govern a molts dels

municipis del país i al govern de la

Generalitat.

Per construir un país de primera hem de

treballar tots per una Catalunya més

solidaria, socialment justa i independent.

Aquest és el nostre compromís per les

eleccions del mes de març però també

és el camí que ens marquem cada dia per

treballar per Catalunya i, com no, per

Canet.

editorial
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urbanisme@canetdemar.cat

JOVENTUT

HABITATGE i

ACCESSIBILITAT

dulsator@canetdemar.cat

Estem engegant un projecte ambiciós que és l’OFICINA HABITATGE I

ACCESSIBILITAT. Gestionarem de manera integral tots els temes

relacionats amb l’habitatge. L’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat

gestionarà uns dels temes amb més ressò social: l’habitatge i el seu

neguit per poder-hi accedir, i la supressió de les barreres

arquitectòniques perquè qualsevol persona amb alguna discapacitat

pugui ser el màxim autònoma possible.

La meva tasca com a regidor, conjuntament amb la Cap de l’Oficina,

Blanca Arbell i el tècnic d’innovació i modernització, Ivan Aranda, ha

estat de moment aconseguir traduir la despesa que suposa la creació

de l’Oficina com els sous del seu personal en cost zero, gràcies a les

gestions mantingudes amb la

Diputació i la Generalitat.

El CASAL DE JOVES serà una realitat

durant aquest 2008. La Masoveria

serà el punt de trobada dels nostres

joves. És un dels projectes del nostre

programa i que farem realitat. Els

nostre compromís el cumplim.

A les darreres eleccions no vam obtenir més regidors, però sí més

responsabilitats. Ara m’encarrego d’Urbanisme, i una de les meves

feines és dirigir Serveis Tècnics, on treballen l’arquitecta, els

aparelladors i la delineant.  La meva funció és donar suport a totes les

àrees municipals per millorar els equipaments existents i crear-ne de

nous.

Per això estem treballant en l’elaboració del PLA ÚNIC D’EQUIPAMENTS,

que ens ha de servir per planificar i reorganitzar tots els equipaments

del poble, tant els presents com els projectats, amb l’objectiu de millorar

la qualitat de vida tot cercant l’excel·lència en els serveis oferts. La

Mesa de Planejament, liderada per Esquerra i amb representació dels

tres partits de govern, estem treballant per disposar en els propers

anys d’un nou camp de futbol a la zona esportiva, d’un nou Institut, de

pisos de lloguer per a la nostra gent, d’una segona escola bressol,  del

museu Comediants a Can Pinyol, de noves instal·lacions per a la ràdio

i l’arxiu i d’un nou casal per a la gent gran. Per aconseguir dur a terme

aquest ambiciós pla, estem treballant en el seu finançament i en els

tràmits administratius que caldrà fer.

Amb Esquerra al govern podeu estar tranquils perquè es farà bona

feina i en benefici de Canet.

regidories més Esquerra és més Canet

regidor de

regidor de

cultura@canetdemar.cat
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esquerra nacional 9-M eleccions al congrés

esquerra canet Aterratge

M’estimo Canet, i el voldria

cada dia una mica millor, i

pregunto:

_A qui s’hauria de demanar

que es controlés l’aigua que

es perd pels ditxosos

espersors d’alguns punts del

passeig de mar? L’aigua ja

sabem que escasseja.

Jo pregunto

_Seria molt demanar, que el

cementiri de Canet es pogués

visitar en horaris, més amplis?

Ara, només matins de

dissabte i diumenge… ah, i

entre setmana només dimarts

i dijous de 2 a 5 del migdia. Hi

ha pobles que és obert cada

dia.

jo pregunto

Teresa Brugarola

Objectiu: un país de 1a
(per això volem la independència)

Caos, aquest és l’adjectiu que més bé descriu l’aterratge d’ERC en

algunes dependències del nostre Ajuntament. Però allà on hi ha caos

ERC hi posa el sentit comú. Quanta feina queda per fer!!!

La infraestructura dels Serveis Tècnics al carrer de la Font, és totalment

deficitària. Tot l’edifici on es troba la Casa Consistorial, deixa molt que

desitjar. Després de la presa de possessió de l’àrea, vàrem comprendre

la necessitat urgent de poder treballar amb dignitat i coherència. Per

poder-ho aconseguir hem hagut de començar per adequar-ho, fent les

obres necessàries a l’edifici, perquè tothom pogués desenvolupar la

seva tasca amb un mínim de comoditat.

El debat d’on podria anar en un futur l’Ajuntament ja ha caducat per

nosaltres. Per nosaltres la Casa de la Vila ha d’estar en el lloc de

sempre, el carrer Ample. Perquè és un lloc cèntric, de fàcil accés i

perquè a més hi tenim la gent d’ERC treballant per fer de l’Ajuntament

un espai modern, dinàmic, funcional i accessible.

Paral·lelament s’està endegant un sistema de gestió d’expedients

modern, un sistema informàtic que permetrà saber en tot moment on

és troba la informació que el ciutadà ens ha demanat. Facilitar un

servei àgil i que doni resposta a les demandes de la gent.

Això només és la punta de l’iceberg de la feina que han fet la nostra

gent d’ERC. A més d’anar constantment a Barcelona a la recerca

d’ajudes pel nostre poble i indistintament del color polític que sigui. Hi

ha qui pregunta que se’ns ha perdut a Barcelona, malaudarament tot.

I els nostres polítics d’ERC ho saben bé prou.

Amb l’aterratge d’ERC, concretament, a Urbanisme i l’Oficina

d’Habitatge i  Accessibilitat, emplaçat als Serveis Tècnics, s’ha imposat

el sentit comú.

_dijous, 6 de març a les 19:30h.

a l’Aula Magna de l’Escola de Teixits

«PER AIXÒ VOLEM LA INDEPENDÈCIA»

_col·loqui amb na Georgina Oliva, diputada a Ma-

drid i Secretària de la Dona d’Esquerra. Vine i

conèixe-la!!!



el faristol  Passa-ho

una nit qualsevol... a «Palasiu»

La comunicació ha estat i,

segueix sent, no hi ha cap

mena de dubte, la millor ma-

nera que ha tingut i té la so-

cietat per créixer tant en les

vessants econòmica, humana,

cultural, social, política, com de

mobilitat.

Jo vull referir-me ara a comu-

nicació com a eina humana,

eina que pel fet de ser humans

tots posseïm: gaudim d’intel-

l igència, do de paraula,

discerniment, i moltes altres

capacitats; sense cap mena

d’orgull podem dir que som el

millor que trepitja la terra. La

comunicació és una de les mi-

llors eines que tenim els és-

sers humans per accedir a la

llibertat.

Avui estem tots molt comu-

nicats, però una persona pot

morir en el banc d’una plaça

pública i passar dies fins que

se n‘adoni algú del cas; tam-

bé és veritat que, com més

sofisticat és el sistema emprat

per comunicar-nos, més pos-

sible és la seva inacció.

Tenim els grans mitjans de

comunicació de massa, els mas

media: televisió, internet, ràdio,

premsa, cinema, publicitat,

publicitat encoberta, telèfon,

telèfon mòbil - poderossíssim

sistema de comunicació, que ja

es va constatar en les últimes

eleccions generals - i, tantes

altres modalitats de comunicar

emprant formes diferents com

el teatre, la música, la literatu-

ra; l’art és una forma perpètua

de comunicació.

S’ha dit que estem a l’era de

la societat de la informació; mai

home i dona hem tingut tanta

informació com es té avui, ni

mai hem pogut comunicar, in-

formar des de la pròpia unitat

personal com podem fer-ho ara.

Comunicació i informació van

de la mà, però no sempre a-

questa mà és una mà oberta,

desinteressada, al darrera

sempre hi haurà un interés, el

que cal és que l’interés sigui

lícit i com més comunitari i so-

cial millor, perquè a voltes el

que es pretén es alienar l’és-

ser humà amb formes subtils,

enganyoses, estudiades al

mil·límetre per teixir una xarxa

on embolicar al ciutadà, ho

constatem en els afers de cada

dia.

Com a ciutadans tenim res-

ponsabilitats socials i polí-

tiques i no podem abdicar

d’elles, una és el discerniment,

que com més espès tinguem lo

social, lo públic, més ens ha de

por tar a exigir i exercir la

responsabilitat en aquests

afers exigint una política ètica

creadora de llibertat, de veritat,

de justícia i solidaritat, exigint i

exigint-nos principis ètics en

l’acció personal i pública tirant

tots del carro i encarar el pre-

sent amb una exigència crea-

dora que porti a administradors

i administrats a assolir el que

tots desitgem. És com a ciu-

tadans que ho aconseguirem

exercint el dret a decidir i arri-

bar a l’autodeterminació,

perquè sense la ciutadania,

sense el poble, no es pot fer

res.

Pepita Subirà

efemèride 100 anys d’estelada

La data de 2008 triada per commemorar el centenari de

“l’estelada” rau sobretot en la idoneïtat del moment favo-

rable a fer-ho. Tot i que podríem sotmetre’ns al debat del

rigor històric i esperar-nos deu anys més, no es comet cap

falsedat científica en plantejar aquesta data i no una altra,

ja que ni l’independentisme modern neix amb la creació

de ”l’estelada”, ni aquesta té en la idea de Vicenç A.

Ballester la seva veritable gènesi. Això és així perquè si

bé la primera fotografia, o la més clarament visible i con-

servada, d’una “estelada” amb triangle i estel és de 1918,

feta a Montserrat, existeix un precedent fotogràfic ante-

rior, amb data de 1908.

La bandera estelada és la de

combat. Tal com diu l’article 3 de

la Contitució provisional de la

República Catalana any 1928 a

Cuba per l’Assemblea

Constituent del separatisme català

»La bandera oficial de la República Catalana és  la històrica

de les quatre barres roges damunt de fons groc, amb

l’addició, en la part superior, d’un triangle blau i estrella

blanca de cinc puntes al centre del mateix.»

El primer estel amb clara intencionalitat nacionalista que

es coneix a catalunya és data anterior, del 1904 i té a

veure amb la Unió Catalanista. Es tracta d’un segell

commemoratiu de la pressa de possessió per part de la

Unió del Pi de les Tres Branques

El seu disseny és, segurament, de Vicenç Albert Balles-

ter, on el triangle blau representa el cel blau de la huma-

nitat, i en el seu centre hi llueix l’estel blanc que represen-

ta la llibertat.

Als anys 60 però, dins de la secció

universitària del FNC es crea una

escissió, que pren el nom de Partit

Socialista d’Alliberament Nacional

dels Països Catalans (PSAN). Com

que aquest partit vol deixar clara la seva orientació socia-

lista-marxista, és lògic que pensin  en canviar el color de

l’estel per  un de roig. Així, el 1969 comença a aparèixer

en l’organ del PSAN la nova estelada, la bandera de l’estel

roig i el triangle groc l’ensenya dels independistes

socialistes i/o comunistes.

conèixe’ns
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