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#juntspERCalella

“Us estenem la mà, sense por, per fer camí
i millorar la nostra ciutat.”   

NOTÍCIES

ESPECIAL
FRASES CRISTINA:
1.- “Tenim necessitat d’estendre la mà, buscar consensos, de saber escoltar i respectar l’opinió dels altres perquè en definitiva,
ningú té la raó universal”
2.- “Defensem els valors republicans: retre comptes, fugir del
clientelisme, considerar que tothom és igual i que l’opinió de
tothom té el mateix valor.”
3.- “Deixarem enrere la vella política. Apostem fermament per la
participació ciutadana i la transparència en la gestió. Nosaltres
hi creiem. Tirarem endavant els consells veïnals.”
4.- “Volem que tothom pugui saber fàcilment en què es gasta
l’ajuntament cada euro que té. És això o no el que ens interessa
a tots?”
5.- “Nosaltres no fem política per reconeixements personals, ni
per projectar-nos enlloc, ni per sortir a la foto.”
6.- “Volem una Calella pensada i feta entre tots i per a tothom.
No només pensant en els que ens visiten, sinó pensant que hi
ha 18.300 habitants que fan vida i utilitzen els serveis i els espais de la nostra ciutat.”

OLLA DE TWITTER

7.- “Volem una ciutat neta, endreçada, polida, agradable, amb
flors. El manteniment de la ciutat és un tema bàsic per els que
vivim i per els que ens visiten.”
8.- “Assumim el compromís d’escoltar-vos, de fer ciutat des de
baix, sense imposicions, des de la humilitat, sense arrogància
ni sectarismes, fomentant la participació ciutadana i fugint de
personalismes, fent pinya i no menyspreant, dialogant.”

FRASES MARTA ROVIRA :
1.- “La Cristina Gómez és el màxim aval per Calella, una persona
molt preparada, amb moltes ganes de treballar per Calella i que
coneix les necessitats de la seva gent.”
2.- “ L’acció de govern d´ERC i la seva gent s’ha de traduir en
ajuntaments ben oberts, com si les parets fossin de vidre amb
una transparència total”

L’APUNT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: QUÈ EN PENSEM?
ERC Calella considerem la participació ciutadana real com una eina indispensable per donar resposta als
nous reptes socials.
Volem comptar amb tota la ciutadania per a construir polítiques públiques a partir de la creació d’espais
compartits de debat i de presa de decisions.

PROPOSEM CREAR ELS CONSELLS VEÏNALS I EL CONSELL DE CIUTAT: EINES PER MILLORAR LA
PARTICIPACIÓ DELS CALELLENCS I CALELLENQUES EN LA DELIBERACIÓ I PRESA DE DECISIONS.

Per a cada zona de la ciutat prèviament delimitada

Què proposem?
CREAR CONSELLS VEÏNALS
Quina serà la seva funció?
-Fer més fàcil la comunicació entre els veïns i veïnes
de calella i l’ajuntament.
- Permetre consultar i deliberar qüestions diverses
amb els veïns.
- Obrir una via de comunicació directa amb els veïns
i veïnes.
-Fomentar la deliberació col·lectiva: abans de decidir,
s’ha de parlar, escoltar i contrastar opinions.

També proposem:
Crear el Consell de Ciutat, previst en el reglament de participació ciutadana aprovat pel Ple el 2011 i que no s’ha desenvolupat durant aquesta
legislatura.
Volem que sigui l’autèntic òrgan de participació ciutadana de la nostra
ciutat. Estaria format per un representant de cada consell sectorial de
participació ciutadana i per un representant de cada consell veïnal. A més,
podrien participar-hi altres persones a títol individual.

Quin serà el seu funcionament?
- Cada nucli de veïns decidirà la periodicitat de les
reunions de barri i triarà un interlocutor, que no caldrà que sigui permanent, amb l’ajuntament.
Què guanyarem?
-Permetrà aprofundir en la democràcia directa.
- Discussió de pressupostos participatius.
-Corresponsabilitat entre la ciutadania de diferents
sectors i barris.		
-Enriquirà les decisions del consell de ciutat.

EDITORIAL

24M: nous pobles i
ciutats republicanes
S’acosta una nova data important: les eleccions municipals del proper 24 de maig
Des d’ERC hem volgut donar un missatge
clar i nítid a la ciutadania: necessitem noves
ciutats per a bastir un nou país.
Volem transformar; volem projectar uns municipis republicans cohesionats, emprenedors
i sostenibles. El 24M, dels nous ajuntaments,
en naixerà la República i amb la força de la
gent bastirem el nou país.
Ha acabat el temps d’estar sotmesos, de ser
súbdits d’un estat centralista que ens ofega econòmicament i cultural, d’un estat que
nega la democràcia i que no ha fet net des de
l’acabament de la dictadura.
Properament viurem un nou 14 d’abril.
Recordarem Francesc Macià proclamant la
República Catalana després de guanyar les
eleccions municipals. També recordarem
l’esclat popular, la voluntat transformadora
dels ciutadans. És cert que després moltes
esperances es van esvair; però ara no passarà
el mateix. Tenim memòria.
Aquest proper 14 d’abril, recordarem i tindrem més força per continuar dient prou, per
dir que no volem continuar sent súbdits, per
dir que volem ser ciutadans lliures i compromesos.
Ja ho cantava l’Ovidi:
”Va com va.
Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient
el va com va,
pensa que sols diré fins que més no podré:
Va com vull. Com volem”
I ara volem República Catalana.

L’AGENDA
ABRILDIVENDRES

ABRIL

ABRIL

10 20 27

DIVENDRES

DILLUNS

DILLUNS

LLOC:
Sala d’actes de la cooperativa de l’Amistat
Carrer Església, 203207

LLOC:
Local d’ERC

LLOC:
Local d’ERC

HORA:

HORA:

HORA:

ACTE:

ACTE:

L’Esport a Calella: esport
de base versus esport
dels grans esdeveniments. Difícil convivència?

La cultura com a dinamitzador d’espectacles
culturals o l’espectacle de
la cultura?

20.30 h

20.30 h

20.30 h

Acte públic sobre política
social:

ACTE:
Acte de presentació de la
candidatura d’ERC.
Comptarem amb la
presència d’Oriol Amorós,
diputat al Parlament per
ERC.

ERC Calella organitza
una nova acció dintre
de la campanya “ERC
t’escolta”
A finals del 2013 la gent d’ERC Calella
vam iniciar la campanya “ERC t’escolta”;
una campanya de proximitat amb la qual

Acte públic sobre política
cultural:

volíem acostar-nos a tots els racons de la
ciutat per copsar les opinions i propostes
de tota la ciutadania.
Vam recórrer tot el territori, des dels apartaments Codina fins al Rierany dels Frares
fent parades a peu de carrer per recollir
les respostes dels ciutadans.
Ara, plenament immersos en el procés
d’elaboració del programa electoral, volem
continuar escoltant i donant veu a tothom.
Per aquest motiu, el passat dissabte, dia
21 de març, vam portar a terme la jornada “ERC t’escolta”, una jornada de debat
oberta a tots els veïns i veïnes de la ciutat
amb els quals vam debatre aquells projectes i accions prioritàries per a Calella.
Continuem, doncs, escoltant totes les veus,
oberts a tot allò que cadascú de vosaltres,
ciutadans, ens vulgueu fer arribar.
Moltes gràcies per la vostra implicació.
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