
Imatge de Nadal

de donar exemple de fer bon ús de tots els
recursos humans i materials, és un moment
en què cal tenir molta iniciativa o inventiva
per tirar renovats projectes endavant, així
que s’ha de sentir la diversitat d’opinions.
    Aquest any en que entrem és un any
electoral a nivell municipal, el vint-i-dos de
maig tenim eleccions municipals, els
diferents partits estan prenent posicions.
Uns ja prometen la lluna i anuncien que
vindrà el llop inculcant la por a la
població.Però, quan s'exerceix en democr
àcia el poble ha de decidir, no ha d'actuar
sota pressió. Des de esquerra evitarem els
discursos fora de to i la confrontació.
L’obligació dels grups politics no és altra
que la d’oferir-vos propostes per tal que
pugueu triar lliurement la que us faci més el
pes. Amb aquesta actitud volem aportar el
millor de nosaltres mateixos al nostre
municipi. 

moment econòmic per les families,
algunes de les quals han de fer mans i
mànigues per viure el dia a dia ja que no
tenen feina. A més de vegades sembla
que els ajuntaments no fan prou bé els
deures.
     Des dels petits municipis i, en
especial, des de l’administració, s’ha
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nou període electoral. El maig arriben les
eleccions municipals i les afrontem amb la
valentia de saber que estem fent la feina
com cal. I el resultat al Parlament de
Catalunya no ens fa defallir, sinó tot al
contrari, ens anima a fer la feina millor que
mai per demostrar que som un valor segur
per Sant Cebrià.
     Perquè al final, en un poble com Sant
Cebrià, són les persones les que donen
valor afegit a les diferents llistes i esquerra
Sant Cebrià ara més que mai disposa de
gent capacitada i preparada per a gestionar
el dia a dia del poble.

Reflexions després del 28-N

      Val a dir que de feina se n’ha fet,
potser el principal problema ha estat no
saber-la explicar. De totes maneres,
tampoc cal caure en el pessimisme,
s’ha d’afrontar el nou escenari polític
amb esperit crític i voluntat de superació
perquè els objectius pels quals s’ha
lluitat sempre, la justícia social i
l’alliberament nacional, tenen molt camí
per recórrer i no els podem, ni volem,
perdre de vista.
     Per esquerra Sant Cebrià la
celebració de les eleccions
autonòmiques marca l’inici d’un

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

esquerraSantCebrià

     Des d’aquestes ratlles esquerra Sant
Cebrià vol felicitar el Nadal i desitjar un
molt Bon Any Nou a tothom.
    Aquest 2011 és un any que ve carregat
de bons auguris, es nota perquè la gent té
ganes de sortir d’aquest malestar general.
Digem-ne crisi o mal
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     Les eleccions autonòmiques del passat
28 de novembre han deixat uns resultats
dolents per Esquerra Republicana de
Catalunya. 
     La victòria de Convergència i Unió ha
estat incontestable i des d’aquestes
ratlles volem felicitar-los per la fita
aconseguida. 
     Per Esquerra i per tots els militants,
simpatitzants i amics, ara és un moment
per reflexionar, pensar i meditar per veure
en què s’ha fallat durant la campanya i
durant els anys al govern de la
Generalitat.



     La nova etapa ha començat i ens satisfà
molt que la gent ens aturi pel carrer tot
preguntant-nos si esquerra es presentarà a
les properes eleccions.
     Doncs ho comuniquem des d'aquí,
esquerra 3.0 Sant Cebrià es presentarà a les
properes eleccions, només ens resta dir-vos
que el candidat que encapçalarà les llistes
s'escollirà a la propera assemblea general
de la secció local. La gent està a l'espera i
desitjosa de saber quines són les persones
que aniran al capdavant a les properes
eleccions, pel que es preveu sembla ser que
la majoria de partits mantindran els seus
caps de llista.
     A esquerra hem renovat la direcció del
partit a nivell local, hem iniciat un nou
període amb una renovada pàgina web.
També hem tret al carrer un nou model de
butlletí, el qual volem que sigui engrescador
per a la ciutadania i participatiu, volem que
sigui l'instrument de queixes, suggeriments i
consultes.
     També ens satisfà molt que la gent
s'engresqui amb el nostre projecte, obert a
tothom. De ben segur, en aquests primers
mesos de l'any l'anirem creant amb tota la
il·lusió perquè el nostre poble sigui un
referent, un model a seguir.
     Hem d'elaborar el full de ruta del futur del
poble i des d'esquerra no en quedarem al
marge. Els nostres principals pilars
seran l'honestedat, la participació ciutadana i
ser un poble actiu, barrejant la creativitat
amb la modernitat sense deixar de mirar el
passat.   

Imatge de la pàgina web el passat 20 de desembre
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     El web es consolida com a una
de les principals opcions escollides
pels cebrianencs i cebrianenques
per estar informat de la política
local.

     Aquesta setmana el web
d’Esquerra Republicana de
Catalunya de Sant Cebrià
www.esquerra.cat/santcebriavallalta
ha assolit les 4.000 visites des de la
posada en marxa del comptador. I
amb una mitjana de més de 80
usuaris per mes. D’aquesta
manera creiem que el web es
consolida i està complint amb les
expectatives de ser una de les
principals opcions escollides pels
vilatans de Sant Cebrià per estar
informats amb actualitzacions
constants de la política, premsa,
resultats electorals, entre altres
continguts que ofereix aquest web.
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     El nou canvi de la interfície del
web ha ajudat  que sigui més
còmode a l'hora de navegar i
administrar arxius. Aquest canvi ha
estat positiu per millorar el contacte
entre els visitants i incrementar el
nombre de visitants. Tot i així, es
preveuen millores i novetats per tal
d’encarar les eleccions municipals
del 2011.
Recordeu entrar a
www.esquerra.cat/santcebriavallalta
per seguir el dia a dia del partit.

     Bé, només em resta desitjar-vos
una bona i fructífera passejada pel
nostre web, on esperem que trobeu
el que heu vingut a buscar. Si no és
així podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres per correu postal
(Plaça Baix Montseny, 3 1ª 1ª ,
08396 Sant Cebrià de Vallalta) o
per correu electrònic
(santcebriavallalta@esquerra.org).

Esquerra-Sant Cebrià de Vallalta
Plaça Baix Montseny, 3º 1ª 1ª
08396 Sant Cebrià de Vallalta

santcebriavallalta@esquerra.org
www.esquerra.cat/santcebriavallalta
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