
BENVINGUDA AL POBLE DE PALLEJÀ

Estimades i estimats conciutadans i conciutadanes de Pallejà.

Al novembre farà un any, que ERC torna a funcionar a Pallejà, fet que al febrer passat
va culminar amb la formació i ratificació d'una Executiva local al municipi.

Al  llarg  d'aquests  mesos  de  partida  com  agrupació  política  local,  hem  anat  fent
diferents  actes  a  fi  de  poder  donar-nos  a
conèixer  i  de  poder  captar  les  inquietuds,
necessitats i neguits de la gent en pel que fa a les
necessitats municipals.

El nostre objectiu és fer de la política una
eina que permeti enfortir la cohesió, el benestar
social  dels  que aquí  vivim,  mitjantçant  noves
formes  de  fer  i  treballar  pel  nostre  municipi,
tenint presents els nostres valors fundacionals:
Transparència,  Cohesió  i  Benestar  Social,
Participació  Ciutadana  i  Reactivació
Econòmica.

Així  doncs,  amb  la  publicació  d'aquest
buttletí, us anirem fent arribar les activitats i les
qüestions per les quals anirem treballant al llarg
d'aquests mesos.  Text: David Garcia Lozano

   Miquel Fuentes (ERC Pallejà) i O. Junqueres (ERC)



CA  RTA  
OBERTA A LES ENTITATS

Nosaltres ho tenim molt clar, no podem ser un partit municipal sense comptar
amb vosaltres, per això, des d'Esquerra hi comptem i hi comptarem.

Si voleu dir la vostra opinió, sortir
al nostre butlletí i explicar-hi tot allò que
vulgueu,  compteu amb nosaltres,  que de
ben segur que hi acudirem.

Un poble no és un poble sense les
seves entitats i les agrupacions veïnals, les
que  treballen  dia  rere  dia  per  fer  de
Pallejà un poble millor, més divertit, més
cultural i, sobretot, són les que fan que el
nostre  poble  sigui  el  millor  del  Baix
Llobregat.

US NECESSITEM ! Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible. Text. Dídac Martín Bonilla
  

L'11 de SETEMBRE
A Catalunya, celebrem la nostra diada el dia 11 de setembre i a vegades, amb conya i 

mala fe hi ha gent que diu:

- Com podem celebrar una derrota?

Els catalans, crec fermament, que amb la
diada reivindiquen què no volen pas:  Rendir-
se...  Resignar-se...  donar-se  per  vençuts...
Desaparèixer com a Poble.... deixar d'Ésser i Fer
d'una  determinada  manera...  Oblidar  la  seva
Història....  Deixar a  banda els  seus  costums....
Renunciar a la seva Llengua...

Simplement  celebrem  que  no  estem
vençuts  i  que  perseverarem per aconseguir  la
nostra total llibertat. Text. Miquel Fuentes i Núñez
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