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ESTEM ENGEGANT UNA
NOVA ETAPA

   Fa molt de temps que no ens posem
en contacte, a través d'un butlletí
convencional som un grup de persones
que també pateix la crisi, però tanmateix
no hem deixat de treballar, hem estat
utilitzant les noves tecnologies per anar
informant a la gent, tot i la desafecció
política i la crisi estem motivats perquè
veiem ganes de canvis i això pot dir molt
pel nostre municipi.

   L'única solució que ens ve al cap és
que tots ens hem d'implicar més. El més
proper que tenim és el mon local, els
petits gestos han de servir per fer
canviar tendències, la solució és no
refiar-se dels gran remeis i de les cures
miraculoses.

   Des d'Esquerra estem motivats i amb
forces renovades, estem engegant una
nova etapa, en aquests moments de
dificultats creiem que s'ha de desgranar
el blat de la palla, s'han de sumar
iniciatives, deixar de pensar en els
interessos personals i els personalismes
i treballar pel poble. “El primer pas ha
estat cercar un altre equip generador de
noves idees, que tingui la capacitat
d'engegar un projecte ambiciós i més
engrescador, nou i diferent”, i apostem
per fer des d'ara una oposició
constructiva, donant suport als projectes
que siguin vitals pel poble.

Francesc Roig
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      El passat dia 1 de Febrer anunciàvem
de manera oficial la sortida del govern
municipal. 

      El regidor Francesc Roig, únic
representant de la formació, ocupava fins
ara l'àrea de Promoció Econòmica i va
entrar al govern local el 2007, tot i no ser
necessari numèricament, perquè CiU
havia guanyat les eleccions per majoria
absoluta. La renúncia de Roig als càrrecs
de president de la secció local i de cap de
llista per les eleccions municipals del 2011
va comportar també la seva marxa del
govern. La decisió «és un gest de sentit
comú i de responsabilitat política».
    
      Hem de destacar que Francesc Roig
ha decidit deixar de ser president i
candidat per voluntat pròpia. «És una
reflexió meditada des del mes de
desembre passat i en la qual no ha
intervingut el partit», i per         
corroborar-ho Roig s'ha ofert a tancar la
propera llista electoral republicana dels
comicis municipals del 2011 «per que no
s'ha produït cap trencament amb
l'agrupació».

ESQUERRA MARXA DEL
GOVERN

      L'Esquerra encapçalada per Roig en
els passats comicis va lamentar en
l'última assemblea local que el seu pas
per la política «li ha comportat dificultats
personals» i alhora va reconèixer que
els resultats de les últimes eleccions no
havien estat els esperats, ja que no
s'havia aconseguit el segon regidor
republicà a l'Ajuntament.

      Francesc Roig «ha desenvolupat
una bona  i suficient tasca al capdavant
de l'àrea municipal de Promoció
Econòmica (2007-2010) i l'àrea de
Cultura (2003-2007)».

      La decisió d'Esquerra no és una
estrategia de partit falta menys d'un any
per les eleccions. I a nivell local la gent
està cansada del govern local, i algunes
de les seves males gestions, que han fet
que el govern municipal grinyoles en
diferents aspectes.



REDACCIÓ

LA CULTURA ESTÀ DE
DOL
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     L'assemblea de militants d'ERC
va elegir el passat divendres dia 30
de juliol a Eloi Coll com a nou
president de la secció local i la seva
executiva amb Josep Pla i Xavier
Ricart. El fins ara president,
Francesc Roig, no va aspirar a la
reelecció per motius laborals i
ocuparà el càrrec de portaveu
municipal fins que acabi el mandat. 

     La candidatura de Coll i la resta
de l'executiva va ser aprovada per
unanimitat. Coll liderarà
una executiva molt renovada, on vol
donar un nou impuls al partit a Sant
Cebrià per treballar per reforçar-lo a
l'Ajuntament i esdevenir l'alternativa
de govern.

     En aquesta assemblea,
Francesc Roig va fer un balanç del
mandat actual a l'ajuntament i de la
majoria absoluta de CiU, fent una
crida per construir una

Edita Fundació Josep Irla

SANT CEBRIÀ - REPORT

SECCIÓ LOCALBREUS

    Aquest mes de setembre es donaran
els diferents trets de sortida de la Festa
Petita de Sant Cebrià, el dia 16 de
setembre, i la Festa Major de Sant
Cosme i Sant Damià
    Amb el prego el dia 23. La tirada de
coets, la santa missa, la ballada de
sardanes, l'aperitiu i el ball de nit el dia
24. La xaranga, el concert, el correfoc
de Festa Major i el gran ball de nit el
dissabte 25. I les bitlles catalanes, la
festa de l'escuma, gegants i teatre amb
el grup de teatre de Sant Cebrià el
diumenge 26.
    Es per aquest motiu que la secció
local d'Esquerra de Sant Cebrià de
Vallalta us desitja que gaudiu al màxim
aquests dies.

Bona Festa Major !!!! 

Eloi Coll

alternativa nova que treballi pel
poble. Per acabar, Francesc Roig
va deixar la presidència, després de
més de 26 anys al cap davant del
partit, havent estat el fundador de la
Secció Local, i sentint-se molt
orgullós de que el projecte de partit
continuï.

     També hi va ser present l'actual
diputat Pere Aragonès, primer
candidat maresmenc d’Esquerra al
Parlament de Catalunya que va
desitjar sort al nou president, i
encoratjant a la nova executiva a
arremangar-se per que hi ha molta
feina i cal treballar de la forma més
ambiciosa possible.     

     Eloi Coll amb aquest nou grup
s'ha de sortir al carrer i buscar a
tota la ciutadania ja que “ERC a
Sant Cebrià no és un opció de
partit, sinó de poble”. "Hem de
despertar consciències" va
sentenciar.
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NOU PRESIDENT DE LA
SECCIÓ LOCAL

- Ferran Reyero i Calvo, regidor de
cultura des del juny de 2007, va morir el
passat dia 26 d'agost.

- Lluís Parera i Cusí, historiador i
findador del Centre d'Estudis Sant Cebri
à, va morir el passat 7 de setembre.
  Ha deixat una obra de pensament i
història, amb un gran arxiu documental.
El poble de Sant Cebrià mai li podrà
agrair prou la iniciativa i l'esforç de
posar aquesta primera pedra que ens fa
viure el present tenint l'opció d'aprendre
i estudiar el passat local.
 
  El Grup municipal d'Esquerra Sant
Cebrià fem públic aquest comunicat
expressant el condol a les famílies,
amics i també al poble de Sant Cebrià,
per haver perdut un dels seus
representants municipals i un gran
historiador.
 


