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Editorial

Ens trobem a menys d’un any de les eleccions municipals. Unes
eleccions que encarem amb il·lusió renovada. Durant aquest
2018 hem augmentat el nombre de militants a la secció local
en més d’un 25%. Hem ampliat l’executiva incorporant tres
dones i dos homes. Amb aquesta entrada de gent volem
tenir una executiva el més semblant possible al que és la
realitat social i demogràfica del nostre municipi. Perquè
entenem que el nostre projecte polític ha de recollir
i reflectir aquesta diversitat i pluralitat. Volem una
ciutat més participativa i cohesionada, on tothom es
senti escoltat pel govern municipal. Volem enfortir
els valors republicans de la ciutat.
Per això, el passat 11 de juny, vàrem escollir a la
Iolanda Matas com a cap de llista a les properes
eleccions municipals. Perquè sigui ella, i el seu
equip, qui porti aquest valors de participació,
humilitat, honestedat, transparència i retre
comptes al nou ajuntament que sorgirà
de les urnes el proper mes de maig de
2019. Estem preparats per assumir
responsabilitats de govern a la ciutat. La
Iolanda, que agafa el relleu a la Cristina
Gómez, treballarà per aquesta Calella
republicana on tothom s’hi trobi
a gust i no hi hagi ciutadans de
primera o de tercera.

D’on venim, i a on anem
o
Hem demanat en diverses ocasions la creació d’un espai web i intranet específic
per a entitats de la ciutat (per a gestionar peticions i demandes de material, reserva
d’espais, calendari d’activitats...). Necessitem creure’ns que des de l’Ajuntament podem
acompanyar a les entitats, no per treure’n rèdit polític particular, sinó donant eines
a les persones que les poden fer més dinàmiques, fortes, modernes, adaptades a les
noves tecnologies. I això requereix un treball constant i un aire fresc que actualment
és innexistent. Nosaltres tenim les ganes de fer-ho!
o
Hem proposat una ruta de patrimoni de les cases i façanes catalogades del carrer
Jovara i nucli antic, incloent una senyalització vertical i unes plaques descriptives dels
atractius patrimonials que s’ubicarien a cada una de les cases. Amb connexió amb el
Museu-Arxiu creiem que és una bona proposta, malauradament desatesa, per posar
en valor el patrimoni local, incentivar que els visitants trobin un espai condicionat
d’interès cultural i, alhora, dinamitzar amb una proposta amable el carrer Jovara.
o
Hem reclamat que s’augmenti la dotació econòmica de les convocatòries anuals
de subvencions a entitats culturals i esportives, fins a 60.000€ (actualment dotades
amb 23.400€ i 28.500€, respectivament). Volem canviar aquesta inèrcia, perquè
només en triatlons ens gastem directament més de 170.000€ (dades 2017)
o
La manca de supervisió per part dels responsables municipals en com es neteja
l’espai públic de la ciutat, i la manca de manteniment dels contenidors, és evident.
De forma regular demanem que es revisi i millori el servei, horaris i freqüència de
recollides.
o
Hem demanat a l’alcaldessa que no decideixi unilateralment, sense el consens
de tots els grups municipals, sobre compromisos de l’Ajuntament en relació a
esdeveniments, com el centenari de la Volta Ciclista Catalunya, que vagin més enllà
del mandat actual. Necessitem canviar aquesta forma de governar, a esquenes de
l’oposició i en contra de la pluralitat d’opcions polítiques existents a la nostra ciutat!
o
Vam proposar celebrar un procés participatiu obert a tota la ciutadania per
escollir el nou nom de l’antiga Escola Dr. Carles Salicrú. Defensem, i ho farem en el
futur, obrir aquests debats a la ciutadania, per fer pedagogia entre tots, i fer un
exercici de democràcia directa!
o
Fa anys que vam reclamar la creació d’un espai de coworking per a emprenedors,
i encara no és una realitat. Aquest any 2018 vam tornar a demanar que es tingués en
compte en aquest pressupost, i encara no és una realitat. Una llàstima!
o
Recentment, hem demanat al govern que s’enviï l’esborrany de pla d’equipaments
esportius a totes les entitats abans que sigui aprovat, per tal que totes les entitats
puguin valorar-lo i dir-li la seva, si ho troben convenient. El govern del PDeCat no
va acceptar enviar fa uns anys el Pla d’Usos de la Fàbrica Llobet i Guri a les entitats
abans que fos aprovat, com des d’ERC vam demanar, i ara sí. Com ha de ser!

Esquerra Republicana celebra la conferència
nacional i aprova els propers passos per fer
possible el desplegament i consolidació de la
República Catalana

‘Cartes per la llibertat’ és un espai de
VilaWeb per a expressar la solidaritat amb
els presos polítics i exiliats. Aquí n’hi ha un
extracte d’algunes.

Ens trobem a la Farga de l’Hospitalet

Carta de Gabriel Rufián
a Oriol Junqueras
10.06.2018
No m’acostumo a no
veure’t. No m’acostumo
a
no
saludar-te,
preguntar-te, parlar-te,
abraçar-te o escoltar-te.
I la pena és sovint ràbia.
Recordo que et dec no
haver de parar, no haver
de callar, no haver de
cedir. Recordo que ets
on ets perquè uns altres
no hi siguin i recordo que algun dia en sortiràs i
desitjaran no haver-t’hi tancat mai.

Emoció.Expectativa.Enyor perquè no hi som ni tots ni
totes.
Avui ens falta l’Oriol,el nostre president i la Marta,la
nostra secretària general.Falta també tota la bona
gent que es troba,injustament,presa o a l’exili a Bèlgica,
Escòcia i Suïssa.
Avui el conjunt de la militància aprovarà la ponència
política;el full de ruta per la materialització de la
República.
República que vam fundar l’octubre passat
amb la celebració del referèndum i la declaració
d’independència al Parlament i que tenim el mandat
de materialitzar per vies pacífiques i democràtiques.

Carta de Jenn Díaz a Marta Rovira 21.04.2018
Però potser no saps que un dels motius pels quals vaig
acceptar el desafiament d’anar a les llistes d’ERC va ser
el teu lideratge. La teva discreció, la teva humanitat
i l’honestedat amb què parles m’esperançaven i
em feien creure en una política que encara no hem
pogut considerar com toca: la que faran les dones, les
polítiques que lideraran persones com tu.

Venim de l’octubre Republicà.
Venim també de veure la pitjor cara d’un Estat espanyol
hereu del franquisme que no ha dubtat a utilitzar la
violència i la repressió per aturar l’exercici dels drets
democràtics fonamentals.
Venim d’unes eleccions imposades amb gent a la presó
i a l’exili.
Sabem que hem guanyat i que ens cal culminar el
procés constituent de la República Catalana.
I avui som aquí per dir entre tots i totes com volem
contribuir a aquest immens repte.
Al voltant de 1400 esmenes s’han integrat al text
inicial proposat que és aprovat per una àmplia majoria.
A la sala hi ressonen els eixos principals que pivoten
al voltant de l’independentisme d’esquerres,a la
República com a projecte integrador, al feminisme com
a un dels eixos vertebradors ; a No renunciar sota cap
concepte a cap via democràtica i pacífica per assolir la
República Catalana com a estat independent.
Ara, doncs, La República catalana!

Carta de Roger Torrent a Carme Forcadell
01.06.2018
Totes i tots els demòcrates estem en deute amb tu,
presidenta. Perquè amb el teu empresonament s’ha
volgut castigar totes les persones que volien ‘posar
les urnes’. Amb tu, pretenen empresonar la voluntat
dels milions de catalans, independentistes o no, que
volen resoldre el conflicte polític votant de manera
lliure i pacífica. Encara més: intenten tancar les idees,
i, fins i tot, el parlamentarisme.
Carta de Montse Bassa a Dolors Bassa 07.05.2018
Ens fem petons al vidre brut, però t’és igual perquè és
el teu vidre, el teu món, el món que et permet veure els
teus. I marxen els teus i tu tornes a la cel·la i tanques
els ulls i t’imagines com és casa teva i recordes els
moments de llibertat i decideixes perseverar perquè
saps que ni tu ni cap dels companys presos hauríeu
de viure la injustícia dels vostres empresonaments
i esperes i desitges que res es normalitzi, i esperes.
Esperes que es faci justícia, i ho suportaràs perquè ets
forta i et solidaritzes amb el teu poble, el poble que
t’ha de treure d’aquest malson. I t’adorms... T’adorms
veient el Montgrí.

La nostra candidata
La Iolanda Matas i Riera és Graduada en Estudis
Immobiliaris i de la Construcció i està Col·legiada en el
Col·legi d’Administració de Finques de Barcelona. Sempre
ha estat una dona emprenedora i fa més de vint anys que
treballa en l’administració de finques. Actualment, ho fa
com a empresària del sector. Durant molts anys va estar
col·laborant a Calella Televisió. També va ser una membre
activa de la Coral Laetare.
Com et definiries?
Sóc una persona casolana i senzilla, regular i constant,
compromesa i treballadora. Amb voluntat de servei públic i
predisposició a treballar per a la ciutadania. Soc transparent i
íntegra i això em fa ser una dona molt honesta.
El teu racó preferit de Calella?
La Miranda del Parc Dalmau. Són un gran record de la meva
infància, i un bon lloc on veure les coses amb perspectiva.
Com visualitzes el futur del municipi?
M’imagino vivint en una ciutat sense desigualtats socials, amb valors cívics republicans consolidats, amb una
ciutadania socialment activa, crítica i compromesa.
La meva Calella ideal és una Calella de la gent, de la gent de la “Calella de tota la vida“ i de la gent que ha
vingut per fer-ne casa seva.
Què milloraries de Calella?
Milloraria l’estratègia a l’hora de treballar per la ciutat; intentant tenir una visió global de les necessitats del
conjunt de la ciutat a curt, mitjà i llarg termini.
A Calella patim un mal endèmic que és la neteja. Es un tòpic repetitiu però realment Calella “bruteja”. Cal
actuar des de diferents fronts i, sobretot, cal que des de l’ajuntament es faci un seguiment i control estricte de
l’encàrrec fet a l’empresa concessionària.
Completa la frase: M’agradaria que Calella...
Fos una ciutat on els calellencs se sentissin orgullosos de veure com els seus fills i filles creixen en un entorn
segur, en espais amables i en ambients sans, en una ciutat respectuosa amb la natura.
També m’agradaria centrar més esforços en proporcionar eines perquè tothom tingui les mateixes oportunitats
per aconseguir una feina i habitatge dignes.
M’agradaria una Calella que tingués l’índex d’atur més baix de la comarca i el PIB més alt de Catalunya.
Quins valors ha de tenir un alcalde o alcaldessa?
Hauria de ser plenament transparent, que practiqués un govern de proximitat sense clientelisme ni favors
deguts.
Ras i curt:
L’ideal seria aquell que
prengués
decisions
Un llibre: La Magnitud de la tragèdia, de Quim Monzó
pensant en el global
Una cançó: Lemon Tree, de Fools Garden
de la població i no en el
Una pel·lícula: Amelie
benefici d’uns quants.
Un plat: Pa amb tomàquet i pernil.
Un lloc per anar de vacances: La Garrotxa.

