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ESPECIAL 25-N

Les coses no són com ens
les volen fer creure

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Secció local

esquerraSantCebrià

  
   És fàcil dir: IN-DE-PEN-DÈN-CI-A,
proveu-ho!

   L'11 de setembre d'enguany tot un
poble, i ara no entrarem en un ball de
xifres, va proclamar reiteradament el crit
d'INDEPENDÈNCIA. Un crit que
representava en una sola paraula el sentir
de tota la manifestació.

   De llavors ençà els polítics, arrossegats
per la Marxa cap a la Independència, han
intentat posar-se al capdavant i "guiar" el
poble. I està molt bé, la gent torna a
creure en la política i, si aquesta la
representa millor.

   Però darrerament alguns comencen a
tenir la mosca darrera l'orella. Heu sentit
algun cop a dirigents del Govern parlar
d'independència?... que si pacte fiscal,

   Unes eleccions per quatre anys no
són només un plebiscit per la
independència. Per això ja hi ha els
referèndums. El 25-N votarem el model
del govern que dirigirà Catalunya els
propers quatre anys. El model actual ja
sabem on porta l'estat del benestar: a
privatitzar-lo al servei dels benestants.

   L'esquerra independentista!, ERC,
únic camí a la independència plena i al
model de país just que necessita
Catalunya.

Editoral

SANT CEBRIÀ

L'ESQUERRA D'UN NOU PAÍS

que si estructures d'estat, que si procés
sobirà, que si dret a decidir,... NO ÉS
AIXÒ COMPANYS, NO ÉS AIXÒ PEL
QUE VAREM LLUITAR... com diria
Llach! Diguem les coses pel seu nom
i no les amaguem! Nosaltres, els d'ERC,
fa temps que ho fem.

   No acceptarem més mags que a cada
elecció ens treuen un nou conill del
barret. Si voleu acompanyar-nos en el
camí cap a la independència perfecte,
però si el que voleu és allargar el procés
indefinidament cap a no sabem on, més
val que us aparteu de la capçalera de la
Marxa i ens deixeu pas als qui tenim clar
cap a on hem d'anar. No ens podem
permetre cap pas enrera i menys
decebre tot un poble que pacificament
ha confiat a arribar a la fita del nou estat
d'Europa: Catalunya 
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Això els demostra que tenen poca
memoria històrica local. Malgrat això, com
dèiem, no entrem en aquest joc estèril. És
legítim, segur. És més, som els primers en
entendre la crítica com a necessària,
sempre que estigui fonamentada. Però
entenem que la ciutadania es mereix
alguna cosa millor que l'atac per l'atac, el
descrèdit pel descrèdit.

és una publicació d'Esquerra-Sant Cebrià.

La crítica és necessària, sempre que estigui
fonamentada

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

BREUS

AQUEST BUTLLETÍ VOL SER UNA EINA
DE DIFUSIÓ I PARTICIPACIÓ PER A
TOTS ELS AFILIATS, SIMPATITZANTS I
COL·LABORADORS D'ERC SANT
CEBRIÀ. NO DUBTIS A FER-NOS
ARRIBAR LES TEVES IDEES, ELS TEUS
PROJECTES, LES TEVES ACCIONS I
TOT ALLÒ QUE ET SEMBLI D'INTERÈS
PER ALS ALTRES.

ELECCIONS AL PARLAMENT

   El grup d'Esquerra de Sant Cebrià fem
aquesta revista per explicar, i traslladar les
motivacions de la mateixa ciutadania o, a
vegades, per difondre la nostra visió de
país. sempre en positiu, respectant la
resta de grups municipals i sense entrar al
drap de les seves opinions.

   Aquest no és el tarannà habitual dels
escrits dels grups de l'oposició.
Normalment parlen en part de nosaltres,
tot sovint faltan a la veritat, tot dient que
nosaltres sempre em estat al govern
municipal.
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