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l’esquerra
butlletí local de 
l’esquerra independentista 
el 2015, ho vam fer junts,
ho vam fer bé !
Aquesta vegada, aprofitant la proximi·
tat de Sant Jordi, tenim diversos mo·
tius de celebració que volem compar·
tir amb vosaltres.  El primer, que any 
rere any, l’èxit de la diada de Sant Jordi, 
la festa del llibre i de la rosa, és la mos·
tra inqüestionable que quan les tres 
“c” ,de cultura, civisme i catalanitat, van 
juntes, som una societat imparable. 
Un altre motiu de satisfacció és apro·
fitar aquesta editorial per agraïr als 
2..142 votants la confiança que ens van 
donar en les pasades eleccions muni·

cipals, assolint 5 regidories 
i, novament,  l’alcaldia de 
Cardedeu, amb el nostre 
candidat, l’Enric Olivé.  
Parafrasejant un dels lemes uti·
litzats a la campanya, “ho vam 
fer junts i ho vam fer bé!”.
I amb aquesta mateixa actitud i fi·
losofia és amb la que també vam 
afrontar, com a “Junts pel Sí”, el rep·
te d’unes eleccions excepcionals, 
pel seu caràcter històric i plebisci·
tari, el 27 de setembre proppassat. 

...i el 2016, avancem cap a un Cardedeu 
sostenible, cohesionat i emprenedor

La resposta és que sí, evidentment.  
Però des d’ERC sabem que encara 
queda molta feina per fer i que ningú 
ens regalarà res, ans tot el contrari.  
Per això encarem aquest 2016 amb 
molta empenta i energies renovades.  

Des de l’Executiva local; amb no·
ves secretaries i presidència es·
collides el gener passat,  per  en·
fortir i fer encara més present el 
nostre projecte polític a Cardedeu.

Des de l’Ajuntament, decidits a avan·
çar cap a un Cardedeu més sos·
tenible, cohesionat i emprenedor, 
que atengui les persones i que si·

Vam guanyar a Cardedeu, i al  con·
junt del país, i per això  tenim un 
Parlament amb majoria indepen·
dentista, i, des de principis d’any, 
un Govern compromès a fer possi·
ble la independència de Catalunya.  

No són aquests motius suficients per a 
la celebració ?.

gui lleial als valors i a la constitu·
ció de la futura República catalana.  

I per descomptat, des del Govern de 
la Generalitat, posant en marxa el pla 
de xoc social, escampant arreu el pro·
cés constituent, i aixecant les estruc·
tures imprescindibles del nou estat.  
I no per a la grandesa i la necessitat col·
lectiva de tan enorme fita podem obli·
dar ni desentendre’ns del drama dels 
centenars de milers de persones que 
fugen de l’horror i de la misèria; i que 
amuntegats en infaustes platges i ca·
mins, o camps de refugiats, demanen 
la nostra ajuda i solidaritat, interpel·
lant al més profund i sensible de les 

nostres acomodatícies consciències.  
Ni tampoc oblidar la resta de conflictes 
oblidats que avoquen a les persones a 
situacions de vulnerabilitat, pobresa, o 
violació dels drets fonamentals. És res·
ponsabilitat de tots i totes construir un 
món millor, treballant per assolir els va·
lors  republicans, de la nostra gent i del 
nostre país. Un altre món és possible, i 
des d’ERC treballarem perquè aquesta 
fita esdevingui una realitat. I, de ben se·
gur, entre tots i totes ho aconseguirem.
. 
Amunt l’Esquerra!!!

Miquel Pujadas   

President d’ERC Cardedeu
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ERC AL GOVERN 
MUNICIPAL

Habitatge
Es va parlar molt d’habitatge en el 
període de campanya electoral, però què 
s’està fent des del govern municipal?
S’està generant habitatge d’emergèn·
cia en edificis municipals (Teresa Oller a 
l’Av.Rei en Jaume, Casetes dels Mestres 
a l’Àngel Guimerà) amb ajut de la Dipu·
tació: s’està detectant el parc vacant de 
pisos buits a Cardedeu per poder fer 

Agroecologia
Com es farà l’aposta per l’agroecologia i 
el producte d’e proximitat?
Enguany la Fira de Sant Isidre, 
del 13 al 16 de maig, tindrà un es·
pai central per a l’agroecologia. 
Al Parc del Pompeu Fabra hi trobarem 
productors locals d’horta i altres produc·
tes ecològics com farines, mel, format·
ges, carns i d’altres com bolets o cargols. 
Serà el tret de sortida d’una potenciació 
del producte local, de proximitat, que 
ben aviat es consolidarà amb un mercat 

de temporada de productes de pagès.
L’agricultura es torna a veure des d’una 
perspectiva d’activitat rellevant per 
a l’estímul del comerç local, la soste·
nibilitat i la cohesió territorial i social. 
És per això que s’està treballant en pro·
jectes de desenvolupament que impli·
quen la promoció de la pagesia local, 
la transformació cap a models agro·
ecològics i en facilitar l’accés de 
la població a aquests aliments.

Cardedeu es mou. Es mou per l’educació. 
Què passarà els propers anys a les esco·
les i instituts de Cardedeu?
Des d’ERC·Cardedeu ens posicio·
nem a favor de reduir ràtios a les es·
coles i instituts de Cardedeu, amb 
reducció d’alumnes per aula. Cal ga·
rantir una millor atenció, cosa que 
amb les massificacions actuals, espe·
cialment als batxillerats, es fa difícil. 
A P3, malauradament, la baixada de na·
talitat afectarà a l’oferta inicial de places 
que el Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat farà pels propers cursos; 
en unes setmanes es podran confirmar 
les inscripcions a educació infantil pel 
2016·2017, i aquesta reducció d’alum·
nes  ja es començarà a fer evident. 
Per tant, cal avançar cap a aquesta re·
ducció de ràtios en els propers anys., 
així com preveure com variarà la de·
manda en els altres cicles educatius 
per tal de poder ser pro·actius i ga·
rantir els nivells de qualitat adequats.
Treballar per millorar els recursos per 
l’educació pública, en detriment de des·
tinar diners públics a centres privats, és 
l’objectiu d’aquesta tasca on ens hi hem 
d’implicar tots i totes: els partits polítics 
i l’ajuntament, a més dels centres esco·
lars i la resta de la comunitat educativa.

Educació

Cultura
La Tèxtil Rase com a fàbrica de cultura? 
No era el projecte estrella?
S’ha creat una placeta per a activitats a l’ai·
re lliure a l’espai exterior de la Tèxtil Rase, 
a tocar del carrer Jaume Campmajor, i 
s’ampliarà una sala del Casal de Joves “La 
Fusteria” per tal que s’hi puguin desenvo·
lupar millor les activitats que organitzen. 
A la part central, que s’ha de convertir 
en el futur Centre Cívic, de moment se 
n’acondicionarà l’estructura i la teulada. 
Mentrestant, durant aquest any, es farà el 
projecte, amb fases participatives, que ha 
de definir la conversió definitiva de la Tèx·
til en la “fàbrica de Cultura” de Cardedeu. 

Esports
En el món de l’esport? Cap on anem?
La part important de l’esport és sens 
dubte la social: els nostres fills i filles 
han d’adquirir uns valors que els per·
metin una integració social plena, con·
figurant·se el seu caràcter i aspectes 
relacionals: el respecte, la col·laboració, 
la participació, la cooperació, el sacrifici, 
la igualtat, l’amistat o l’alteritat. L’esport 
ha de complementar la formació que 
des de la família o l’escola van adquirint.
L’esport a Cardedeu gaudeix de bona 
“salut” en general: les entitats tenen cura 
d’aquests aspectes esmentats de forma 
capacitada, però també és cert que que·
da feina per fer, com la promoció de l’es·
port femení, poc representat actualment.
Cal treballar conjuntament, enti·
tats, famílies i ajuntament, per tal 
que l’esport esdevingui una eina 
de formació i de cohesió social . 

Les coses clares: 
abril 2016

Cal reduir ràtios d’alumnes per a 
una millor atenció educativa

L’agroecologia tindrà un espai 
destacat a la Fira de Sant Isidre

convenis  amb les propietats i augmen·
tar l’habitatge  social, i s’està gestionant 
com aplicar la Llei 24/2015 de mesures 
urgents per a  l’habitatge i la pobresa 
energètica, amb el que es podrà ga·
rantir la funció social de la propietat 
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Com és el dia a dia d'una regidora 
d'Educació? 
Si vols, ser regidora d’Educació és 
molta més feina del que marca el 
“manual”. Tot depèn de les políti·
ques educatives que vols aplicar.
En el cas d’una regidora d’ERC a Car·
dedeu el dia a dia és un “no·parar”. Si 
no tens un consell escolar d’un cen·
tre, en tens un de municipal, o bé re·
unions de treball, o amb algun o tots 
els centres, o amb el Departament, o 
amb la Diputació, o el Consells d’In·
fants,... Aniria bé una mica més de 
temps per pensar i per repassar.

Que l'educació pública és un pilar fo·
namental de qualsevol proposta  d'es·
querres, està clar, però com s'hi incideix 
des d'un ajuntament?
A priori, les competències locals en ma·
tèria d’Educació són limitades. Però se·
ríem uns irresponsables si només par·
ticipéssim en la creació i manteniment 
dels centres escolars i en la vigilància 
del compliment de l’escolaritat obliga·
tòria i l’admissió als centres. Per tant, 
crec que és important tenir clar com és 
el teu municipi, i en funció d’això, actuar. 
Per exemple, Cardedeu és un poble molt 
participatiu, a tots els nivells, i en el cas 
de l’educació, també. Tenim la gran sort 
de comptar amb unes associacions de 
pares, mares i famílies molt participati·
ves i molt engrescades per fer el que si·

gui. Tenim uns centres on gran part dels 
seus professionals dediquen més temps 
del que pròpiament els toca, per millo·
rar el funcionament del seu centre i in·
clús participar en projectes municipals. 
Davant d’això, el més important que 
hem de fer és acompanyar·los i estar a 
la seva disposició pel que necessitin. 
A part, hem de detectar quines són les 
necessitats dels infants i joves i desti·
nar els recursos necessaris per crear 
projectes que ens permetin donar·los 
totes les eines per ser persones lliu·
res, responsables, crítiques i alhora 
implicades, en el món que els envol·
ta (començant pel seu poble i país).

Quins projectes et fan més il·lusió? 
El projecte que personalment em fa 
més il·lusió és el Pla Educatiu d’En·

Per què el carril bici de l’escola de Can 
Manent s’ha fet pel carrer Llinars?
El carril bici fins a Can Manent 
era  una de les propostes dels pro·
grames dels grups de govern. 
S’ha optat per fer·ho pel carrer Llinars per 
diferents raons: per una millor connectivi·
tat amb el carrer Mare de Déu del Pilar, 
perquè passa per davant de diferents 
equipaments, com la Tèxtil Rase, la Fuste·
ria, el Pavelló d’Esports, o l’accés principal 
al camp de futbol; perquè té menys impac·
te sobre bosses d’aparcament properes 
als eixos comercials. A banda de ser una 
opció més econòmica que l’opció del car·
rer Dr.Klein (que cal replantejar íntegra·
ment en actuacions en diferents zones).
Però no és només això: un avenç cap a 
la mobilitat sostenible i segura només se 

Mobilitat

torn (PEE). Vaig tenir l’oportunitat 
de participar, amb la Susanna Aràne·
ga, que va ser qui va començar amb 
aquesta idea a Cardedeu fa uns anys.
A Cardedeu es fan moltes coses, es “fa 
bullir molt l’olla” que diuen, i en el cas 
d’Educació també sempre ha estat així. 
El problema és que mai ningú ha tingut 
un objectiu clar i comú. S’han anat cre·
ant projectes molt interessants per dife·
rents governs, alguns han funcionat i al·
tres no, i el que hi ha ara és una barreja 
de tots aquests projectes que han anat 
quedant. El que s’ha de poder aconse·
guir és fer una xarxa real amb tots els 
agents educatius, que ens permeti de·
tectar tot el que es fa, no només a nivell 
d’Ajuntament, i posar·ho en comú. I a 
partir d’aquí donar continuïtat o no, o ini·
ciar els projectes que creiem, però con·
juntament. No cadascú pel seu compte.
La Regidoria d’Educació és una regi·
doria totalment transversal. Es treba·
lla amb quasi totes les regidories del 
consistori. Hi ha tantes persones par·
ticipant en l’educació a Cardedeu, que 
per força s’ha de tenir ben organitzat. 
I això només parlant a nivell d’Ajunta·
ment. Després hi ha tots els centres 
educatius (escoles bressol, centres de 
primària i secundària, escola d’adults,...). 
Què és el que et mou cada dia a tirar 
endavant i nedar contracorrent, si cal?
El que em mou com a regidora és la 
gent del poble: tant els  nens i joves 
com els adults. Hem d’entendre i ga·
rantir l’educació com a un servei uni·

L’entrevista a: Isa Sallés, regidora d’Educació

continua ... 

sustenta amb una estructura de jerar·
quització viària; precisament eliminar un 
sentit de circulació en un tram del carrer 
Llinars és part de la intenció per reduir 
trànsit de pas pel barri i evitar “bypas·
sos” i inseguretat en carrers interns.

I l’ampliació de la zona de vianants 
al Carrer Dr.Klein, es farà aquest 
any?
Sí. Aquest 2016 ja es veurà 
el tram ampliat des de la 
Plaça de l’Església fins a 
l’aparcament de Sant Ra·
mon.  El tram de la Carre·
tera de Cànoves es farà a 
continuació amb conveni 
amb la Diputació.  Volem 
recordar que aquest canvi 
de model en l’ús de l’espai 
públic cap a una mobilitat tova 
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(carrils bici, accessibilitat per a vianants, 
camins escolars segurs, zones 30, zones 
peatonals…) sempre va en detriment de 
l’abús i del mal ús que en les darreres 
dècades hem fet del vehicle privat. L’ob·
jectiu,: avançar cap a un espai públic més 
amable i més segur. 
Això ho volem tots i totes.  Però aquests 

canvis, amb una percepció cultural 
malauradament tan arrelada que 

el cotxe és el clar dominador 
del carrer, necessiten un cert 
temps d’adaptació. A Carde·
deu ja ho vam aprendre fa 
anys amb la transformació 
de la Plaça de l’Església, de la 
que molta gent es va queixar, 
i, ara, a uns anys vista només 

podem pensar que gràcies a 
aquella decisió el centre del po·

ble va fer una canvi vital.
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El gener es va celebrar l’assemblea 
anual en la qual es va escollir la nova 
executiva., que estarà formada per: :

Presidència :  
Miquel Pujadas
Secretaria d’Organització: 
Quim Barrera
Secretaria de Finances: 
Rafel Caballeria
Secretaria de Comunicació: 
Joan Masferrer
Secretaria de Política Municipal: 
Ramon Arribas
Secretaria de Desenvolupament 
Social i de les Dones

Nova executiva local 2015 - 2019 

25 anys militant... 

La Isa, en breu....
Una virtut de l’Alcalde... 
que sap escoltar tothom.
La pitjor desgràcia que et podria passar... 
que les persones que m’estimo pateixin 
Què no t’agrada gens... 
les mentides
La teva llengua... 
la catalana

versal on tothom, hi pugui tenir èxit. 
Cadascú amb les capacitats que tin·
gui. Perquè encara que sembli menti·
da, tots tenim quelcom que ens pot fer 
especials a la vida. Ara bé... ens han de 
donar l’oportunitat de demostrar·ho.

Acaba la frase, al juny del 2019 estaràs 
satisfeta si a Cardedeu...
Si a Cardedeu... moltes coses!!! 
Però en l’ambit educatiu:  Si la gent 

sap què és el PEE! (és broma!) . 
Si les escoles bressol municipals te·
nen quotes accessibles per a tothom. 
Si tenim una escola municipal de mú·
sica. Si tenim un “suport a la millo·
ra educativa” per a qui ho necessiti. 
Si tenim una escola d’adults amb  una 
oferta formativa adequada a les ne·
cessitats de la gent. Si el Consell d’In·
fants aconsegueix ser un ampli con·
sell de participació dels nens i nenes...

El que més t’agrada de Cardedeu... 
la seva gent
Un defecte propi...,
la desconfiança, ... 
i una virtut
i la lleialtat
Una heroïna... 
la Lisbeth Salander, de la trilogia del mileni 
d’Stig Larsson

Un llibre...
hi ha un llibre per a cada moment, però 
posats a triar, “El Metge”, de Noah Gordon
Un menjar... 
l’escudella i carn d’olla
Una cançó... 
“Aquest cony de temps”, d’Els Pets
Mar o muntanya... 
des de la muntanya veure el mar.

Victòria Errea
Secretaria de Participació i 
Actes 
Jordi Tornabell
Vocals
Núria Calvet, Alfons Riera i 
Albert Cervera

Cal agrair a l’executiva sortint la feina 
feta els darrers anys, sense la qual Es·
querra Cardedeu no esdevindria avui la 
principal força al municipi. 

I també destacar tota la gent que ha col·
laborat els darrers anys, a través de l’As·
semblea o mitjançant Esquerra Oberta, 

Aquest 2016 tres militants de la nostre 
secció local celebren els 25 anys de mili·
tància: en Pau, en Ramon i en Marc. Per 
aquest motiu han estat distingits amb 
el reconeixement del partit en la pas·
sada festa de la República, el 9 d’abril.
Des de la secció local  els agraïm el 
seu compromís, desitjant que conti·
nuin amb la seva tasca molts anys més.
Felicitats a tots tres !!!

Sant Jordi 2016 

Per Sant Jordi, vine a recollir un bloc 
de notes a la parada d’ERC.

Com cada any, farem parada al Cen-
tre, per fer poble i per fer país, en 

una de les diades cabdals de la nostra 
cultura.
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Segueix·nos i comunica’t amb nosaltres ! !

Correu electrònic: cardedeu@esquerra.org
Web: www.esquerra.cat/cardedeu
Facebook: www.facebook.com/erc.cardedeu
Twitter: @erc_cardedeu

Edita: 

Secció local 

d’ERC a Cardedeu

2016

en la configuració d’un projecte que no 
és un altre que el d’avançar cap a un 
Cardedeu millor, una Catalunya inde·
pendent i un món més just , en el que 
les persones esdevinguin l’element 
princinipal del seu desenvolupament.

Entre tots i totes ho aconseguirem ! 


