
Municipals

Hem rebut aquesta carta d'un veï, que ens parla sobre la urbanització
de Can Gelat a santasusanna@esquerra.org

Candidat

  Hi han regals que la vida mateixa et
porta, alguns els agafem, altres no els
volem, no tot es pot triar, però encara hi
ha la sort a favor que ens repta a fer-ho.
És clar que ens podem equivocar, però
que seria de la vida sense aquestes lliçons
d'aprenentatge? Em consciencio que visc
en un món plural, per tant enriquidor, on
tothom té dret de dir la seva sense ferir i
fer ús de la seva prepotència o
manipulació.
  Per circumstàncies de la vida vaig venir
a parar a un bell racó de món. A Can
Gelat, he  trobat pau, repòs i silenci. Va
ser un nou i desitjat començar, aquesta va
ser la meva tria: venir a la muntanya per
seguir un estil de vida. Estimo la natura,
en ella hi veig ordre i equilibri, tot l'entorn
fa que la tria tingui un sentit.  Quan vaig
venir, sabia on anava.  Implicava un canvi
d'hàbits, però això no és tant important
com el  regal de viure  aquí i de saber-se
content amb l'entorn.
  Durant aquest temps, he vist coses que
em descontenten: la desforestació per a
deixar lloc a pedres; cases que no s'han
venut; jardins  buits de natura on se'm
faria difícil de passejar-m'hi perquè no
tindria intimitat. Em podrien dir que

 

  

cadascú a casa seva fa el que vol! Sols
vull fer arribar una manera de veure les
coses, per tant, com visc una situació és
tant important com la de l'altri. Per què
tallen arbres? S'ha de passar un tub o
les arrels trenquen la vorera...   L'arbre
és perillós! Quan sento un comentari
així, no puc evitar pensar que algú
s'equivoca, i no sóc jo. Els vegetals i els
animals de la muntanya hi eren abans
d'arribar nosaltres, l'acció humana
hauria de ser de respecte.
  Conviure amb la natura és una fita
per a molts països. A Suïssa  trencar
una rosa d'un jardí sense permís està
penat, i fer sorolls molestos et suposaria
un problema. Els arbres no es tallen, es
poden, es trasplanten. Un amic biòleg
em deia: ‘l'home és l'únic animal capaç
de transformar el paisatge'. Mireu...
quan veig una floreta que creix entre
cada pedra que  l'home  posa, somric i
penso: m'estàs dient que no sóc jo, sinó
tu, fen-te espai i recordant-me que
alterar el teu equilibri no li està sortint 
bé.
Gràcies per llegir-me i per l'atenció

                               Veí de Can Gelat

 

Imatge: Grua d'obres a l'Urbanització Can Gelat. ERC
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CONVIURE A CAN GELAT

Col·labora activament amb
la candidatura  d'Esquerra 

Joaquim
Arges

esquerra

CARTA

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Joaquim Arges vol repetir com a cap de
llista a les municipals del 22 de maig. El
republicà ha continuat al capdavant de 
la  formació    malgrat que a les 
passades  eleccions  no  va  assolir
representació. El candidat  Susannec
buscarà les persones per crear la llista
d'ERC. Admet que fer la llista  abans del
10 d'abril  no serà  una tasca fàcil. Per
això fa una crida ciutadana perquè qui
tinguin les mateixes preocupacions i
interessos  col•labori   amb nosaltres   
i  puguem  tirar  endavant    la llista.
L'objectiu és  que  tots  els  ciutadans
estiguin representats al consistori.
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VIURE AMB EL PERILL D'UNA NOVA RIERADA

Hola que tal

esquerraSantaSusanna

REDACCIÓ

 la zona turística. Però hem vist que el
desbordament s'ha produït sobretot al
tram alt. Abans de la rierada ERC va
denunciar  el risc d'inundació  "per la
deficient capacitat hidràulica" en punts
negres de la riera. L'advertència no va ser
escoltada. Ara, amb la col•laboració del
PSC hem demanat comptes al plenari 
dels fets de la gran rierada.
     Qui pensi que cal canalitzar tota la riera
s'enganya. És cert que cal una nova
gestió, però aquests el que tenen clar és
la urbanització i especulació d'aquests

Plenari

     "[...] cal que prenem més precaucions
en possibles inundacions que es podrien
produir en el nostre futur". Aquesta citació 
pertany a la revista  Siroc.  Des d'ERC
viem  interessant aquest escrit per la seva
actualitat. L'autor planteja la qüestió de la
responsabilitat de la administració local
per assegurar el  bé de tots. Els que  viuen
al costat de la riera  han patit  els danys
causats  pel desbordament del passat 
setembre.
       Les darreres inversions a la riera han
estat per canalitzar el tram baix i millorar
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Hemeroteca

terrenys.  Nosaltres  volem una riera
segura, eliminar els punts negres de la
riera; volem una riera sana,  evitar
abocaments a la llera;  i volem una riera
neta perquè com a corredor natural que
enllaça la muntanya amb el mar.  Aquest
és el  nostre model. També era el dels
nostres avis i besavis.  La riera és  part de 
la nostra identitat com a Susannecs,
respectar-la és respectar-nos.

Siroc. revista cultural d'informació i opinió
de Santa Susanna.(1982). núm 23, P.9
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