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ACTUALITAT

La candidatura d’ERC, que
presentarem ben aviat, serà una
candidatura més, però amb el bagatge
que hem sintetitzat anteriorment.
Aquests anys hem acumulat
experiències, coneixements. Per a
l’equip d’Esquerra l’ajuntament no ser
à un “modus vivendi” i no ens voldrem
eternitzar en els càrrecs. La vida és un
camí d’aprenentatge i l’experiència en
el municipalisme és, per a nosaltres,
una etapa més.
     I encarem la nova etapa en la política
municipal amb il·lusió i imaginació. Ens
fa molta il·lusió poder posar en pràctica
tot allò que venim defensant. I tenim
imaginació per encarar un mandat que
es presenta amb pocs recursos
econòmics. El nostre treball i l’esforç,
tots els veïns i veïnes de Sant Cebrià el
poden valorar.
     Volem que Sant Cebrià de Vallalta,
que tots estimem igual, vagi endavant.
Si donem continuïtat als encerts, i
aprenem dels errors per tal de no
caure-hi de nou, aleshores, tots plegats,
els que marxen i els que arriben, farem
un gran servei al nostre poble. Els
d’Esquerra som aquí no per a agradar a
tothom, però sí per a servir a Sant Cebri
à de Valallta.
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     Em entrat en un nou any, el qual s'ha
començat inmersos en un crisi global, i
encarem un procés cap a unes
eleccions municipals el proper mes de
maig.
     Les persones que formen part dels
partit polítics, ens trobem immersos en
les pròpies dinàmiques internes
(campanya, etc.) mentre que una part
important de la població n'és força
aliena. Cal doncs, fer veure la política
com el que és: l'eina que tenim per
millorar les condicions de vida per
transformar la realitat dels pobles.
      Aquest és el nostre compromís i
aquest és el nostre desig per aquest
2011.

IL•LUSIÓ, ESFORÇ, TREBALL i
IMAGINACIÓ

     És a punt d’acabar-se un mandat
municipal. La democràcia garanteix que,
periòdicament, els ciutadans avaluem i
decidim quines persones han de governar
Sant Cebrià de Vallalta. Pensem que els
relleus, fins i tot quan hi ha canvi de
majories, representen un exercici sa i
necessari. Les persones no s’han de
perpetuar en els llocs de comandament,
ningú no és imprescindible.
     Amb errors i amb encerts, l’equip
d’ERC de Sant Cebrià de Vallalta
treballem amb l’orgull de servir el nostre
poble tan bé com sabem. Fa anys que
treballem. Des del 1995 que escoltem els
veïns, que publiquem periòdicament la
revista i informació i noticies al nostre web.
     La vida és un camí d'aprenentatge,
treballant amb el ritme que hem treballat
ens ha donat una gran oportunitat per
aprendre, oportunitat que a ERC no hem
desaprofitat.
     Els propers quatre anys de govern
municipal seran difícils. Tots ho sabem. I
ara, just a pocs mesos de les eleccions
municipals, veurem com amb tota la
legitimitat del món sorgiran candidatures
electorals disposades a governar Sant
Cebrià de Vallalta. 
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2011, avançant a pas
valent
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és una publicació d'Esquerra-Sant Cebrià de Vallalta.

Edita Fundació Josep Irla

Hi ha qui ens pregunta que vol dir això
del 3.0
Doncs és ben evident, que ERC va
passat etapes, i mai arriba a un final, i
així demostra que Esquerra sempre hi
som. Va passant el temps, les
generacions, les idees...
Però Esquerra continua malgrat el pas
del temps, sempre hi som i sempre hi
serem.

 

ESPECIAL CANDIDAT

El per que del 3.0

Esquerra-Sant Cebrià de Vallalta
Plaça Baix Montseny, 3 1ª 1ª
08396 Sant Cebrià de Vallalta
 
santcebriavallalta@esquerra.org
www.esquerra.cat/santcebriavallalta

    
      Josep Pla serà el cap de llista
per ERC a les properes eleccions
municipals de Sant Cebrià de
Vallalta, tal com es va aprovar per
unanimitat a l’última assemblea.
També es va decidir que l'actual
regidor Francesc Roig serà qui
conclourà la llista per donar suport a
la nova direcció. Josep Pla ha dit
que pren el relleu de Francesc Roig
amb molta il•lusió. Sap que és una
gran responsabilitat agafar aquest c
àrrec, però pren el compromís amb
gran satisfacció i ha explicat en el
seu parlament que l'objectiu és
treballar pel poble i per tant us
demana que li feu confiança. Com a
pagès i pintor li agradaria posar la
seva experiència i coneixement del
territori, així com la seva sensibilitat
com a artista, al servei del municipi.
Junts hem de fer un ajuntament
més participatiu i cohesionat.

esquerraSantCebrià 3.0

Josep Pla, elegit cap de
llista a les municipals 2011

     Josep Pla vol que l’acompanyi
com a segon de llista l’Eloi Coll,
president de la secció local, amb qui
diposita tota la confiança pel rigor
del treball i el seu tarannà obert,
engrescador i dinàmic.
     Per tots dos és un moment
emocionant per tot el que significa
tirar endavant una campanya
perquè se’ns planteja un nou repte
que volem afrontar amb molta
il•lusió i per això ens cal obtenir un
bon resultat el 22 de maig 2011. A
partir d’ara mirarem de formar un
equip amb moltes persones
independents que dominin diferents 
àmbits. Persones que estimin i
coneguin bé el poble. Comptarem
amb elles a diferents nivells,
algunes d’una manera mes activa,
formant la llista electoral i d’altres
n’ esperarem assessorament.

Secció

- Cal tenir en compte l'ampliació de
l'ambulatori, i aprofiar aquesta ampliació
per generar un nou espai multicultural
per a totes les edats, i apte per a totes
les entitats.
- Cal millorar les cobertures de serveis a
les urbanitzacions.
- Cal millorar els servei d'escombraries,
milloran-ne l'efectivitat, i soterrant o
balizant les zones de contenidors.
- Cal tenir en consideració les millores
que calen en seguretat, mirant de voltar
més les zones mes afectades en aquest
ultims mesos, sobretot les zones
agricoles, i les urbanitzacions.

Josep Pla
Cap de llista  d'esquerra a les Municipals 2011

Breus pincellades del que
volem potenciar al nostre
poble

REDACCIÓ

 2 / 2


