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¿ON ÉS EL CANVI QUE VAREN PROMETRE...?
Fa un any que l’esperem, el
volem, en part el compartim,
però no l’acabem de veure i no
l’acabem de veure perquè…,
no ens acaben de convèncer.
Al nostre entendre falta allò
que nosaltres interpretem com
a projecte, que és allò que
passa
per
programar,
calendaritzar,
quantificar,
localitzar... I és en la concreció
i és en el contingut que ens
podran convèncer. A Sant
Cebrià hem de combatre les
injustícies, hem d’eradicar la
pobresa, hem de normalitzar
les urbanitzacions, millorant
els seus dèficits, accessos,
carrers, la neteja. I el poble ha
de tenir, com dèiem, una vida
cultural,
esportiva,
associacionista, molt més rica.
Evidentment que ho hem de
fer. La diagnosi és compartida,
però tenim problemes a l’hora
d’aplicar les solucions i de com
les apliquem i de com
concretem aquesta aplicació a
aquest projecte del qual
parlàvem.
Nosaltres el que volem no és
continuar parlant de sis pobles
en un, no volem continuar

parlant
de
pobresa,
no
volem
continuar
parlant
de
desigualtats,
no volem un
poble
esmicolat,
volem tot al Sant Cebrià 2016
contrari. Volem
un sol poble en qualitat,
benestar, prosperitat, amb
convivència, aquest és el Sant
Cebrià que volem. I per tant
volem deixar d’ escriure del
Sant Cebrià que no volem ja
que ens agradaria compartir
aquests objectius a través de la
concreció del seu projecte. És
el que els demanem, perquè
vostès prometien millores per
a les urbanitzacions, dos
policies les 24 hores del dia, un
nou POUM, revisió cadastral,
etc. Però volem saber el quan,
el com, volem l’on, volem el
quant
(quantificat),
calendaritzar,
prioritzar,
programar.
El més difícil no és dir allà on
volem anar perquè amb això
creiem que ens podem posar

d’acord
sense
gaires
problemes. El més difícil és dir
com ho volem fer, i és en el
com que hi ha segurament les
diferències, és en el com que hi
ha els colors, i és en el com
precisament..., com que hi ha
diferències i discrepàncies és
on cal posar-se d’acord.
De tot això nosaltres en diem
projecte, i en el govern actual,
doncs ens falta conèixer-lo. I
on volem anar a parar, doncs a
un lloc on segurament
compartim bastant, nosaltres
volem que Sant Cebrià torni a
ser un referent a la comarca,
amb transparència, i volem
que sigui un referent en la
convivència.

NACIONAL

Fora de debats sobre referèndums com a condició
per a pactes... No som moneda de canvi de ningú!
Tornem a ser enmig d'una
campanya electoral fruit de la
incapacitat negociadora i
intransigent
dels
partits
d'àmbit estatal. Unes eleccions
que no aportaran cap novetat
pel que fa al nostre procés de
desconnexió, però que malgrat
això fan que haguem de tornar
a fer un esforç de motivació i
confiança. Un esforç per
convèncer aquells amics,
familiars, coneguts, veïns que
dubten del vot útil d'aquestes
eleccions.
Són només els nostres diputats
i senadors, els nostres

companys els qui defensaran la
voluntat expressada a les
eleccions del 27S i posaran en
el centre del debat la realitat
del nostre procés, fora de
debats sobre referèndums com
a condició per a pactes... No
som moneda de canvi de
ningú!

Un altre debat que ha sorgit
durant aquesta campanya fa
referència a la despesa
electoral i al desgast del
ciutadà davant les campanyes
electorals.
A
Esquerra
Republicana sabem que la

nostra força és als municipis,
no als debats televisius, ni a la
premsa i per tant farem i fem el
que
sempre
hem
fet,
campanyes austeres, a peu de
carrer, als nostres pobles i amb
els nostres càrrecs electes
donant la cara dia a dia, i amb
els candidats del Maresme,
l'Andreu Francisco, l'Andreu
Bosch i la Isabel Planas al
Congrés i l'Eulàlia Moral al
Senat a la vostra disposició pel
que necessiteu. Tenim, també,
en Xavier Roger de Malgrat de
Mar, candidat de les JERC.

LOCAL

LA GENERALITAT PAGA PART DEL DEUTE A
L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ
QUELCOM DE POSITIU
Junqueras com a Vicepresident del Govern i titular
del Departament d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, ha saldat un 40% del
deute que la Generalitat tenia amb l’Ajuntament
de Sant Cebrià, i això ha permès que el consistori
pugui fer front als problemes de liquiditat.
Les gestions del departament d’Economia de la
Generalitat amb Junts pel Sí i la insistència de
l’ equip del Govern local han servit perquè és
paguin més de 400.000 € de deutes que tenia la
Generalitat amb el Municipi de sant Cebrià.

FALTA DE TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ A
L’ ABAST DE TOTHOM
SEMPRE NEGATIU
De moment hem vist que el nou govern en el seu
primer any de mandat ha acomplert una de les seves
promeses, però, i la resta? On està la gestió
transparent? L’oposició es troba amb tot tipus de
traves per obtenir informació del que fa l’equip de
govern, o ha fet. Sí que podem dir que segueixen
utilitzant els serveis en línia o Internet d’una forma
notable, però volem que millori la comunicació entre
els que governen, l’oposició i tot el poble.
S’ha de millorar la transparència. Per exemple, fa més
d’un any que no es publica la revista municipal. Deien
que l’anterior govern feia les coses malament, però
realment el nou i flamant govern això ho està fent més
malament.

LOCAL

RESULTATS DEL PLE
LES VOTACIONS
Aprovació inicial del pressupost 2016

Al pressupost, hem votat no. Diem “NO” als números i també a la gestió de govern, que no acabem de veure
definida. Al nostre entendre, els falta definir els seu projecte, els falta concretar, quantificar i explicar. Sort que
tenen el suport incondicional de Tots per Sant Cebrià (TXSC) que es va abstenir...
Moció ERC. Seguretat viària en carreteres de la població

Ens preocupa un tema tan important com la seguretat de la circulació de vehicles en el desplaçament a les
urbanitzacions: demanàvem únicament repintar la línia contínua de la carretera. L’AVSC ha desestimat aquesta
moció en detriment de la seguretat dels veïns. Esperem no haver de lamentar cap incident en aquesta via.
Moció ERC. A favor de l’associacionisme cultural

En aquesta moció no aprovada per cap dels partits independents del nostre municipi, preteníem crear lligams entre
totes les entitats culturals i esportives. I donar-les a conèixer totes i fer-les públiques conjuntament en una fira
d’entitats. També ens agradaria que s’agrupessin totes en un consell de cultura i esport. I així, incentivar el treball
col·lectiu.
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