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Fa 4 anys vaig encapçalar la llista, agraït per la 
generositat de la secció local d’ERC a Cardedeu en 
validar un candidat no militant d’ERC. Tot i que jo 
sempre m’havia mostrat proper, no n’era. En aquests 
darrers 4 anys he estat temptat de fer-me’n, especial-
ment en moments durs per al partit i per al país. Però 
d’altra banda també he considerat un valor mantenir 
certa independència. Independència que no treu 

l’existència de fidelitat, i de reconeixement. 

Ho mantindrem d’aquesta manera, perquè es 
pugui dir que l’única llista electoral a 
Cardedeu que no té cap de llista militant, és 
la llista d’ERC, en una mostra més de la 
capacitat d’aquesta formació política de 
reunir molta gent diversa. Diversa com ho és 
la nostra vila i la nostra societat avui en dia.

Això m’ha ajudat a teixir una llista molt més 
àmplia, creuant fronteres, sense les cotilles 

de carnets i antiguitats. He pogut parlar amb molta 
més gent, i acabar sumant al projecte d’ERC Cardedeu 
moltes més sensibilitats que de ben segur, no hagués 
pogut sumar sense la meva condició d’independent.

Per això la llista que presentarem a les eleccions 
municipals té 6 independents dins dels 10 primers llocs 
de la llista. Serà una llista paritària, que comptarà amb 
tants homes com dones, doncs això ho tenim clar i 
d’edats i perfils diversos. Estem molt contents de la llista 
que presentarem. Si m’acompanyeu fins el final de la 
presentació, en coneixereu les 10 primeres persones...

Ja entrant en el fons del que ens convoca tinc el desig de 
fer TRES BLOCS. Explicar quin poble volem, parlar-vos del 
marc de referència, dels valors. I finalment ser congruents.

EL POBLE QUE VOLEM

EL PRIMER BLOC. Entrant ja en matèria voldria 
començar explicant, en un minut, quin poble volem. 
Perquè sabem cap a on volem anar. Sabem quin és el 
nostre propòsit. És bàsic tenir-ho clar: 

Pensem en un Cardedeu viu i actiu culturalment, que 
posarà en marxa una fàbrica de la cultura a la Tèxtil Rase.

Un poble dúctil per respondre als reptes que són molts en 
temps moderns, i un poble que assenyali canvis i en sigui 
motor. Hem de seguir essent exemple en tants àmbits! 
tantes coses per les quals ens coneixen arreu. Ens 
coneixen com a innovadors, com a compromesos, com a 
defensors de l’educació pública i de qualitat, per tenir les 
coses clares davant l’economia social, per l’atenció als més 
desafavorits i per un entorn de qualitat.

Un municipi que creixi de forma sostenible, urbanística-
ment i energèticament. El respecte pel nostre entorn, la 
recollida selectiva i porta a porta, la mobilitat segura, 
l’aprofitament energètic, l’agroecologia i el producte dels 
nostres pagesos locals.

Una vila amable per als infants i on es puguin desenvolu-
par en igualtat de gènere, d’oportunitats i en les diferents 
capacitats. INCLUSIÓ en majúscules.

També un poble amb habitatge assequible, especialment 
mentre hi hagi pisos buits. Tranquil, segur, i amb prou 
oferta de serveis i d’assistència per a la gent gran.

Si tot això es compleix, segur que també serà un poble 
pròsper econòmicament, amb feina per a treballadors 
assalariats i autònoms, per a industrials i on el comerç 
local gaudirà de grans oportunitats per a desenvolu-
par-se, doncs Cardedeu serà espai de prosperitat davant 
tants handicaps com hi ha per a botigues locals i 
comerços petits.

EL SEGON BLOC. No estem en campanya, avui no és 
el dia per parlar de projectes concrets o programes 
electorals. Hi haurà temps per a conèixer la nostra 
proposta. Lamento decebre a aquells qui esperaven avui 
algun anunci gros o algun titular. Ens agradaria dur 
aquesta presentació cap una altra banda, més bàsica, més 
de pinyol.

Us he dit quin poble volem, ara voldria submergir-me en 
quin ha de ser el nostre marc de referència per encaminar 
tot això. 

Crec, creiem, que és bàsic dirigir-nos a les fites que tenim 
com a vila tenint en compte els valors que ens han de 
guiar. No es tracta de parlar de valors en una espècie de 
nostàlgia, sinó en un marc clar d’aposta de futur.

ELS VALORS QUE CREIEM QUE HA DE 
TENIR EL GOVERN MUNICIPAL:

LA SOSTENIBILITAT, des de tres dimensions distintes, 
però que han d’anar juntes: l’econòmica, la mediambiental, 
i la social.

L’ECONÒMICA perquè hem de perseguir el progrés però 
amb els recursos disponibles. L’Ajuntament de Cardedeu 
està sanejat econòmicament. Té una molt bona ràtio 
d’endeutament, per sota del 50%, sostingut i millorat any 
rere any. Hem de mantenir aquesta direcció.

LA MEDIAMBIENTAL és també en el nostre cor. Ens hem 
de desenvolupar sense danys al nostre entorn, i a l’inrevés, 
treballar per pensar en una Vila i un planeta més cuidat. 
L’ajuntament ha de ser, i serem, el consumidor enegètic 
més eficient (fins i tot amb equipaments autosuficients), 
tindrem una bona recollida de brossa que ens apropi als 
ratis exigits per l’Agència Catalana de Residus i els 
organismes europeus)

LA SOCIAL. Hem de desenvolupar la cohesió social i alhora 
satisfer les necessitats individuals de benestar, cultura i 
participació. Cal situar la persona al centre de tot: facilitant 
habitatge als joves i habitatges compartits als grans, -al 
Casino-. Fent una oficina d’atenció al ciutadà digne de 
Cardedeu, gestionant ràpidament i eficient les demandes. I 
per què no? Una sala de vetlles municipal, per exemple. 

LA JUSTÍCIA SOCIAL I LA GENEROSITAT. Sovint diem 
que la justícia és cega (pensem en la imatge de la dona 
amb la balança i els ulls embenats) doncs precisament la 
justícia social ens envia a llevar-nos la bena per veure les 
desigualtats i compensar, clar que sí, discriminació positiva 
a dojo. Els sectors més desafavorits al primer pla: tercer 
sector, dones, gent gran,... Generositat: Sant Martí, la 
generositat per excel·lència, el cavaller es tallava la capa 
per abrigar un peregrí. 

Aquí per a nosaltres un govern, en temps de crisi, ha de 
tenir com a objectiu millorar la convivència i el dia a dia de 
les persones. Habitatge, impostos progressius i justos, ...

LA IGUALTAT. Gairebé el valor anterior ja ens hi aboca: 
aquí amb aquest concepte vull incidir en la voluntat de 
contribuir per igual a la felicitat de tots els vilatans, per 
damunt de les seves diferències. A Cardedeu la gent ha de 
ser feliç de viure-hi.

La comunitat d’interessos: tenir en compte per sobre de tot 
el valor del bé comú, seguint municipalitzant aquells 
serveis que ens aportin major control i més eficiència.

LA IGUALTAT DE TRACTE. Sense clientelismes, ni 
favoritismes, sense la vella política (que sovint la practi-
quen aquells qui la critiquen més. Haurem d’estar atents en 
això). Sé que és difícil, som un poble, però us haig de dir 
que personalment tinc un bon record d’aquests 4 anys 
sobre aquest tema. No hi ha en aquesta vila costum de 
demanar tractes prioritaris (segurament per la bona feina 
dels qui m’han precedit i també, perquè no dir-ho, de 
marcar una línia clara i gens ambigua)

LA PARTICIPACIÓ. Ja hem fet algun aprenentatge, com en 
el cas dels pressupostos, per exemple. Ara caldrà fer 
passos més ferms. Hem d’aprofundir en democràcia 
participativa, i encara que superi el marc municipal, 
ho hem de pensar especialment per a un procés consti-
tuent a nivell nacional, d’aplicació local i en àmbits secto-
rials.

TRANSPARÈNCIA I SINCERITAT. A l’Ajuntament les parets 
han de ser de vidre, hi ha d’entrar la llum. Honestedat i 
sinceritat, i així també dignificar la política , l’instrument 
que tenim per construir el nostre país de baix cap a dalt.

Ep, i per què no? també empatia, entusiasme, optimisme i 
alegria... És clar que sí! tenim unes ganes boges de seguir 
governant, caram.

EL TERCER BLOC i per acabar: Fins aquí el llistat 
dels nostres valors, però sí, això només és un discurs. I 
els discursos mostren els valors que dius tenir, i 
després són els actes els que realment mostren si els 
tens o només dius que els tens.

Doncs sí, teniu raó, caldrà examinar si realment en el 
procedir d’aquest alcalde, d’aquest grup municipal, els 
valors citats han estat recurrents.Hem de ser 
congruents entre el que diem i el que fem. És una 
questió de seriositat, i només si som molt seriosos i 
fidels als nostres valors, serem capaços de transmetre 
confiança. És com una prova del 9!

El nostre compromís, i acabo, serà que en tota política 
desenvolupada ens preguntarem constantment si 
complim amb aquest decàleg de valors. Si els complim 
podrem desenvolupar la política, sinó, l’aturarem.

Tota presa de decisió ha de comptar amb una prèvia 
valoració de compliment de valors. Vull pensar que de 
fet no farà falta, que tindrem un xip innoculat que farà 
de xarxa per a acords fora dels principis assenyalats.

Per a nosaltres és bàsic avaluar la nostra política 
pública. Si hem pensat que hi ha un tema a resoldre, si 
hem pensat el perquè del problema i la manera de 
resoldre’l, i ens hi aboquem, hem d’acabar valorant el 
cost i els efectes finals d’abordar-lo, però també si s’ha 
resolt aplicant valors REPUBLICANS. Hem de poder 
garantir que apliquem valors republicans. 

Ens comprometem a aplicar valors republicans: 
sostenibilitat, justícia social i generositat, igualtat, 
comunitat d’interessos, participació, transparència i 
sinceritat.

He començat fent un agraïment a la vostra assistència. 
Ara necessito fer un agraïment personal als regidors 
que m’han acompanyat aquest 4 anys i que potser no 
repeteixen. Sense vosaltres no hauríem pogut, sabeu 
que heu estat “els imprescindibles”. I també ara em 
pertoca agrair als qui han acceptat la responsabilitat 
d’incorporar-se a una llista electoral, i que segur que 
tenen aquesta visió de poble, aquests valors que 
esmentava, i la il·lusió i el desig de servei públic, si ens 
feu confiança. 

MOLTES GRÀCIES.

Un programa 
amb valors

>>>>>

DISCURS DE L’ACTE 
DE PRESENTACIÓ 
DE LA CANDIDATURA

Per ENRIC OLIVÉ i MANTÉ 
Candidat a l’alcaldia per ERC Cardedeu  @enricolive

LA LLISTA D’ERC 
ÉS UNA MOSTRA MÉS 
DE LA CAPACITAT 
D’AQUESTA FORMACIÓ 
DE REUNIR GENT 
DIVERSA. DIVERSA COM 
HO ÉS LA NOSTRA VILA
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GENT DIVERSA
PROJECTE TRANSVERSAL

Fa 4 anys vaig encapçalar la llista, agraït per la 
generositat de la secció local d’ERC a Cardedeu en 
validar un candidat no militant d’ERC. Tot i que jo 
sempre m’havia mostrat proper, no n’era. En aquests 
darrers 4 anys he estat temptat de fer-me’n, especial-
ment en moments durs per al partit i per al país. Però 
d’altra banda també he considerat un valor mantenir 
certa independència. Independència que no treu 

l’existència de fidelitat, i de reconeixement. 

Ho mantindrem d’aquesta manera, perquè es 
pugui dir que l’única llista electoral a 
Cardedeu que no té cap de llista militant, és 
la llista d’ERC, en una mostra més de la 
capacitat d’aquesta formació política de 
reunir molta gent diversa. Diversa com ho és 
la nostra vila i la nostra societat avui en dia.

Això m’ha ajudat a teixir una llista molt més 
àmplia, creuant fronteres, sense les cotilles 

de carnets i antiguitats. He pogut parlar amb molta 
més gent, i acabar sumant al projecte d’ERC Cardedeu 
moltes més sensibilitats que de ben segur, no hagués 
pogut sumar sense la meva condició d’independent.

Per això la llista que presentarem a les eleccions 
municipals té 6 independents dins dels 10 primers llocs 
de la llista. Serà una llista paritària, que comptarà amb 
tants homes com dones, doncs això ho tenim clar i 
d’edats i perfils diversos. Estem molt contents de la llista 
que presentarem. Si m’acompanyeu fins el final de la 
presentació, en coneixereu les 10 primeres persones...

Ja entrant en el fons del que ens convoca tinc el desig de 
fer TRES BLOCS. Explicar quin poble volem, parlar-vos del 
marc de referència, dels valors. I finalment ser congruents.

EL POBLE QUE VOLEM

EL PRIMER BLOC. Entrant ja en matèria voldria 
començar explicant, en un minut, quin poble volem. 
Perquè sabem cap a on volem anar. Sabem quin és el 
nostre propòsit. És bàsic tenir-ho clar: 

Pensem en un Cardedeu viu i actiu culturalment, que 
posarà en marxa una fàbrica de la cultura a la Tèxtil Rase.

Un poble dúctil per respondre als reptes que són molts en 
temps moderns, i un poble que assenyali canvis i en sigui 
motor. Hem de seguir essent exemple en tants àmbits! 
tantes coses per les quals ens coneixen arreu. Ens 
coneixen com a innovadors, com a compromesos, com a 
defensors de l’educació pública i de qualitat, per tenir les 
coses clares davant l’economia social, per l’atenció als més 
desafavorits i per un entorn de qualitat.

Un municipi que creixi de forma sostenible, urbanística-
ment i energèticament. El respecte pel nostre entorn, la 
recollida selectiva i porta a porta, la mobilitat segura, 
l’aprofitament energètic, l’agroecologia i el producte dels 
nostres pagesos locals.

Una vila amable per als infants i on es puguin desenvolu-
par en igualtat de gènere, d’oportunitats i en les diferents 
capacitats. INCLUSIÓ en majúscules.

També un poble amb habitatge assequible, especialment 
mentre hi hagi pisos buits. Tranquil, segur, i amb prou 
oferta de serveis i d’assistència per a la gent gran.

Si tot això es compleix, segur que també serà un poble 
pròsper econòmicament, amb feina per a treballadors 
assalariats i autònoms, per a industrials i on el comerç 
local gaudirà de grans oportunitats per a desenvolu-
par-se, doncs Cardedeu serà espai de prosperitat davant 
tants handicaps com hi ha per a botigues locals i 
comerços petits.

EL SEGON BLOC. No estem en campanya, avui no és 
el dia per parlar de projectes concrets o programes 
electorals. Hi haurà temps per a conèixer la nostra 
proposta. Lamento decebre a aquells qui esperaven avui 
algun anunci gros o algun titular. Ens agradaria dur 
aquesta presentació cap una altra banda, més bàsica, més 
de pinyol.

Us he dit quin poble volem, ara voldria submergir-me en 
quin ha de ser el nostre marc de referència per encaminar 
tot això. 

Crec, creiem, que és bàsic dirigir-nos a les fites que tenim 
com a vila tenint en compte els valors que ens han de 
guiar. No es tracta de parlar de valors en una espècie de 
nostàlgia, sinó en un marc clar d’aposta de futur.

ELS VALORS QUE CREIEM QUE HA DE 
TENIR EL GOVERN MUNICIPAL:

LA SOSTENIBILITAT, des de tres dimensions distintes, 
però que han d’anar juntes: l’econòmica, la mediambiental, 
i la social.

L’ECONÒMICA perquè hem de perseguir el progrés però 
amb els recursos disponibles. L’Ajuntament de Cardedeu 
està sanejat econòmicament. Té una molt bona ràtio 
d’endeutament, per sota del 50%, sostingut i millorat any 
rere any. Hem de mantenir aquesta direcció.

LA MEDIAMBIENTAL és també en el nostre cor. Ens hem 
de desenvolupar sense danys al nostre entorn, i a l’inrevés, 
treballar per pensar en una Vila i un planeta més cuidat. 
L’ajuntament ha de ser, i serem, el consumidor enegètic 
més eficient (fins i tot amb equipaments autosuficients), 
tindrem una bona recollida de brossa que ens apropi als 
ratis exigits per l’Agència Catalana de Residus i els 
organismes europeus)

LA SOCIAL. Hem de desenvolupar la cohesió social i alhora 
satisfer les necessitats individuals de benestar, cultura i 
participació. Cal situar la persona al centre de tot: facilitant 
habitatge als joves i habitatges compartits als grans, -al 
Casino-. Fent una oficina d’atenció al ciutadà digne de 
Cardedeu, gestionant ràpidament i eficient les demandes. I 
per què no? Una sala de vetlles municipal, per exemple. 

LA JUSTÍCIA SOCIAL I LA GENEROSITAT. Sovint diem 
que la justícia és cega (pensem en la imatge de la dona 
amb la balança i els ulls embenats) doncs precisament la 
justícia social ens envia a llevar-nos la bena per veure les 
desigualtats i compensar, clar que sí, discriminació positiva 
a dojo. Els sectors més desafavorits al primer pla: tercer 
sector, dones, gent gran,... Generositat: Sant Martí, la 
generositat per excel·lència, el cavaller es tallava la capa 
per abrigar un peregrí. 

Aquí per a nosaltres un govern, en temps de crisi, ha de 
tenir com a objectiu millorar la convivència i el dia a dia de 
les persones. Habitatge, impostos progressius i justos, ...

LA IGUALTAT. Gairebé el valor anterior ja ens hi aboca: 
aquí amb aquest concepte vull incidir en la voluntat de 
contribuir per igual a la felicitat de tots els vilatans, per 
damunt de les seves diferències. A Cardedeu la gent ha de 
ser feliç de viure-hi.

La comunitat d’interessos: tenir en compte per sobre de tot 
el valor del bé comú, seguint municipalitzant aquells 
serveis que ens aportin major control i més eficiència.

LA IGUALTAT DE TRACTE. Sense clientelismes, ni 
favoritismes, sense la vella política (que sovint la practi-
quen aquells qui la critiquen més. Haurem d’estar atents en 
això). Sé que és difícil, som un poble, però us haig de dir 
que personalment tinc un bon record d’aquests 4 anys 
sobre aquest tema. No hi ha en aquesta vila costum de 
demanar tractes prioritaris (segurament per la bona feina 
dels qui m’han precedit i també, perquè no dir-ho, de 
marcar una línia clara i gens ambigua)

LA PARTICIPACIÓ. Ja hem fet algun aprenentatge, com en 
el cas dels pressupostos, per exemple. Ara caldrà fer 
passos més ferms. Hem d’aprofundir en democràcia 
participativa, i encara que superi el marc municipal, 
ho hem de pensar especialment per a un procés consti-
tuent a nivell nacional, d’aplicació local i en àmbits secto-
rials.

TRANSPARÈNCIA I SINCERITAT. A l’Ajuntament les parets 
han de ser de vidre, hi ha d’entrar la llum. Honestedat i 
sinceritat, i així també dignificar la política , l’instrument 
que tenim per construir el nostre país de baix cap a dalt.

Ep, i per què no? també empatia, entusiasme, optimisme i 
alegria... És clar que sí! tenim unes ganes boges de seguir 
governant, caram.

EL TERCER BLOC i per acabar: Fins aquí el llistat 
dels nostres valors, però sí, això només és un discurs. I 
els discursos mostren els valors que dius tenir, i 
després són els actes els que realment mostren si els 
tens o només dius que els tens.

Doncs sí, teniu raó, caldrà examinar si realment en el 
procedir d’aquest alcalde, d’aquest grup municipal, els 
valors citats han estat recurrents.Hem de ser 
congruents entre el que diem i el que fem. És una 
questió de seriositat, i només si som molt seriosos i 
fidels als nostres valors, serem capaços de transmetre 
confiança. És com una prova del 9!

El nostre compromís, i acabo, serà que en tota política 
desenvolupada ens preguntarem constantment si 
complim amb aquest decàleg de valors. Si els complim 
podrem desenvolupar la política, sinó, l’aturarem.

Tota presa de decisió ha de comptar amb una prèvia 
valoració de compliment de valors. Vull pensar que de 
fet no farà falta, que tindrem un xip innoculat que farà 
de xarxa per a acords fora dels principis assenyalats.

Per a nosaltres és bàsic avaluar la nostra política 
pública. Si hem pensat que hi ha un tema a resoldre, si 
hem pensat el perquè del problema i la manera de 
resoldre’l, i ens hi aboquem, hem d’acabar valorant el 
cost i els efectes finals d’abordar-lo, però també si s’ha 
resolt aplicant valors REPUBLICANS. Hem de poder 
garantir que apliquem valors republicans. 

Ens comprometem a aplicar valors republicans: 
sostenibilitat, justícia social i generositat, igualtat, 
comunitat d’interessos, participació, transparència i 
sinceritat.

He començat fent un agraïment a la vostra assistència. 
Ara necessito fer un agraïment personal als regidors 
que m’han acompanyat aquest 4 anys i que potser no 
repeteixen. Sense vosaltres no hauríem pogut, sabeu 
que heu estat “els imprescindibles”. I també ara em 
pertoca agrair als qui han acceptat la responsabilitat 
d’incorporar-se a una llista electoral, i que segur que 
tenen aquesta visió de poble, aquests valors que 
esmentava, i la il·lusió i el desig de servei públic, si ens 
feu confiança. 

MOLTES GRÀCIES.

>>>>>

BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D’ERC - CARDEDEU L’ESQUERRA

PERQUÈ SABEM CAP 
A ON VOLEM ANAR. 
SABEM QUIN ÉS EL 
NOSTRE PROPÒSIT. 
ÉS BÀSIC TENIR-HO CLAR

ENS CONEIXEN COM 
A COMPROMESOS, 
COM A DEFENSORS 
DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA 
I DE QUALITAT, 
PER L’ATENCIÓ ALS MÉS 
DESAFAVORITS

SI AIXÒ ES COMPLEIX 
SERÀ UN POBLE 
PRÒSPER AMB FEINA 
PER A ASSALARIATS 
I AUTÒNOMS, PER  
A INDUSTRIALS I ON EL 
COMERÇ LOCAL GAUDIRÀ 
D’OPORTUNITATS
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GENT DIVERSA
PROJECTE TRANSVERSAL

Fa 4 anys vaig encapçalar la llista, agraït per la 
generositat de la secció local d’ERC a Cardedeu en 
validar un candidat no militant d’ERC. Tot i que jo 
sempre m’havia mostrat proper, no n’era. En aquests 
darrers 4 anys he estat temptat de fer-me’n, especial-
ment en moments durs per al partit i per al país. Però 
d’altra banda també he considerat un valor mantenir 
certa independència. Independència que no treu 

l’existència de fidelitat, i de reconeixement. 

Ho mantindrem d’aquesta manera, perquè es 
pugui dir que l’única llista electoral a 
Cardedeu que no té cap de llista militant, és 
la llista d’ERC, en una mostra més de la 
capacitat d’aquesta formació política de 
reunir molta gent diversa. Diversa com ho és 
la nostra vila i la nostra societat avui en dia.

Això m’ha ajudat a teixir una llista molt més 
àmplia, creuant fronteres, sense les cotilles 

de carnets i antiguitats. He pogut parlar amb molta 
més gent, i acabar sumant al projecte d’ERC Cardedeu 
moltes més sensibilitats que de ben segur, no hagués 
pogut sumar sense la meva condició d’independent.

Per això la llista que presentarem a les eleccions 
municipals té 6 independents dins dels 10 primers llocs 
de la llista. Serà una llista paritària, que comptarà amb 
tants homes com dones, doncs això ho tenim clar i 
d’edats i perfils diversos. Estem molt contents de la llista 
que presentarem. Si m’acompanyeu fins el final de la 
presentació, en coneixereu les 10 primeres persones...

Ja entrant en el fons del que ens convoca tinc el desig de 
fer TRES BLOCS. Explicar quin poble volem, parlar-vos del 
marc de referència, dels valors. I finalment ser congruents.

EL POBLE QUE VOLEM

EL PRIMER BLOC. Entrant ja en matèria voldria 
començar explicant, en un minut, quin poble volem. 
Perquè sabem cap a on volem anar. Sabem quin és el 
nostre propòsit. És bàsic tenir-ho clar: 

Pensem en un Cardedeu viu i actiu culturalment, que 
posarà en marxa una fàbrica de la cultura a la Tèxtil Rase.

Un poble dúctil per respondre als reptes que són molts en 
temps moderns, i un poble que assenyali canvis i en sigui 
motor. Hem de seguir essent exemple en tants àmbits! 
tantes coses per les quals ens coneixen arreu. Ens 
coneixen com a innovadors, com a compromesos, com a 
defensors de l’educació pública i de qualitat, per tenir les 
coses clares davant l’economia social, per l’atenció als més 
desafavorits i per un entorn de qualitat.

Un municipi que creixi de forma sostenible, urbanística-
ment i energèticament. El respecte pel nostre entorn, la 
recollida selectiva i porta a porta, la mobilitat segura, 
l’aprofitament energètic, l’agroecologia i el producte dels 
nostres pagesos locals.

Una vila amable per als infants i on es puguin desenvolu-
par en igualtat de gènere, d’oportunitats i en les diferents 
capacitats. INCLUSIÓ en majúscules.

També un poble amb habitatge assequible, especialment 
mentre hi hagi pisos buits. Tranquil, segur, i amb prou 
oferta de serveis i d’assistència per a la gent gran.

Si tot això es compleix, segur que també serà un poble 
pròsper econòmicament, amb feina per a treballadors 
assalariats i autònoms, per a industrials i on el comerç 
local gaudirà de grans oportunitats per a desenvolu-
par-se, doncs Cardedeu serà espai de prosperitat davant 
tants handicaps com hi ha per a botigues locals i 
comerços petits.

EL SEGON BLOC. No estem en campanya, avui no és 
el dia per parlar de projectes concrets o programes 
electorals. Hi haurà temps per a conèixer la nostra 
proposta. Lamento decebre a aquells qui esperaven avui 
algun anunci gros o algun titular. Ens agradaria dur 
aquesta presentació cap una altra banda, més bàsica, més 
de pinyol.

Us he dit quin poble volem, ara voldria submergir-me en 
quin ha de ser el nostre marc de referència per encaminar 
tot això. 

Crec, creiem, que és bàsic dirigir-nos a les fites que tenim 
com a vila tenint en compte els valors que ens han de 
guiar. No es tracta de parlar de valors en una espècie de 
nostàlgia, sinó en un marc clar d’aposta de futur.

ELS VALORS QUE CREIEM QUE HA DE 
TENIR EL GOVERN MUNICIPAL:

LA SOSTENIBILITAT, des de tres dimensions distintes, 
però que han d’anar juntes: l’econòmica, la mediambiental, 
i la social.

L’ECONÒMICA perquè hem de perseguir el progrés però 
amb els recursos disponibles. L’Ajuntament de Cardedeu 
està sanejat econòmicament. Té una molt bona ràtio 
d’endeutament, per sota del 50%, sostingut i millorat any 
rere any. Hem de mantenir aquesta direcció.

LA MEDIAMBIENTAL és també en el nostre cor. Ens hem 
de desenvolupar sense danys al nostre entorn, i a l’inrevés, 
treballar per pensar en una Vila i un planeta més cuidat. 
L’ajuntament ha de ser, i serem, el consumidor enegètic 
més eficient (fins i tot amb equipaments autosuficients), 
tindrem una bona recollida de brossa que ens apropi als 
ratis exigits per l’Agència Catalana de Residus i els 
organismes europeus)

LA SOCIAL. Hem de desenvolupar la cohesió social i alhora 
satisfer les necessitats individuals de benestar, cultura i 
participació. Cal situar la persona al centre de tot: facilitant 
habitatge als joves i habitatges compartits als grans, -al 
Casino-. Fent una oficina d’atenció al ciutadà digne de 
Cardedeu, gestionant ràpidament i eficient les demandes. I 
per què no? Una sala de vetlles municipal, per exemple. 

LA JUSTÍCIA SOCIAL I LA GENEROSITAT. Sovint diem 
que la justícia és cega (pensem en la imatge de la dona 
amb la balança i els ulls embenats) doncs precisament la 
justícia social ens envia a llevar-nos la bena per veure les 
desigualtats i compensar, clar que sí, discriminació positiva 
a dojo. Els sectors més desafavorits al primer pla: tercer 
sector, dones, gent gran,... Generositat: Sant Martí, la 
generositat per excel·lència, el cavaller es tallava la capa 
per abrigar un peregrí. 

Aquí per a nosaltres un govern, en temps de crisi, ha de 
tenir com a objectiu millorar la convivència i el dia a dia de 
les persones. Habitatge, impostos progressius i justos, ...

LA IGUALTAT. Gairebé el valor anterior ja ens hi aboca: 
aquí amb aquest concepte vull incidir en la voluntat de 
contribuir per igual a la felicitat de tots els vilatans, per 
damunt de les seves diferències. A Cardedeu la gent ha de 
ser feliç de viure-hi.

La comunitat d’interessos: tenir en compte per sobre de tot 
el valor del bé comú, seguint municipalitzant aquells 
serveis que ens aportin major control i més eficiència.

LA IGUALTAT DE TRACTE. Sense clientelismes, ni 
favoritismes, sense la vella política (que sovint la practi-
quen aquells qui la critiquen més. Haurem d’estar atents en 
això). Sé que és difícil, som un poble, però us haig de dir 
que personalment tinc un bon record d’aquests 4 anys 
sobre aquest tema. No hi ha en aquesta vila costum de 
demanar tractes prioritaris (segurament per la bona feina 
dels qui m’han precedit i també, perquè no dir-ho, de 
marcar una línia clara i gens ambigua)

LA PARTICIPACIÓ. Ja hem fet algun aprenentatge, com en 
el cas dels pressupostos, per exemple. Ara caldrà fer 
passos més ferms. Hem d’aprofundir en democràcia 
participativa, i encara que superi el marc municipal, 
ho hem de pensar especialment per a un procés consti-
tuent a nivell nacional, d’aplicació local i en àmbits secto-
rials.

TRANSPARÈNCIA I SINCERITAT. A l’Ajuntament les parets 
han de ser de vidre, hi ha d’entrar la llum. Honestedat i 
sinceritat, i així també dignificar la política , l’instrument 
que tenim per construir el nostre país de baix cap a dalt.

Ep, i per què no? també empatia, entusiasme, optimisme i 
alegria... És clar que sí! tenim unes ganes boges de seguir 
governant, caram.

EL TERCER BLOC i per acabar: Fins aquí el llistat 
dels nostres valors, però sí, això només és un discurs. I 
els discursos mostren els valors que dius tenir, i 
després són els actes els que realment mostren si els 
tens o només dius que els tens.

Doncs sí, teniu raó, caldrà examinar si realment en el 
procedir d’aquest alcalde, d’aquest grup municipal, els 
valors citats han estat recurrents.Hem de ser 
congruents entre el que diem i el que fem. És una 
questió de seriositat, i només si som molt seriosos i 
fidels als nostres valors, serem capaços de transmetre 
confiança. És com una prova del 9!

El nostre compromís, i acabo, serà que en tota política 
desenvolupada ens preguntarem constantment si 
complim amb aquest decàleg de valors. Si els complim 
podrem desenvolupar la política, sinó, l’aturarem.

Tota presa de decisió ha de comptar amb una prèvia 
valoració de compliment de valors. Vull pensar que de 
fet no farà falta, que tindrem un xip innoculat que farà 
de xarxa per a acords fora dels principis assenyalats.

Per a nosaltres és bàsic avaluar la nostra política 
pública. Si hem pensat que hi ha un tema a resoldre, si 
hem pensat el perquè del problema i la manera de 
resoldre’l, i ens hi aboquem, hem d’acabar valorant el 
cost i els efectes finals d’abordar-lo, però també si s’ha 
resolt aplicant valors REPUBLICANS. Hem de poder 
garantir que apliquem valors republicans. 

Ens comprometem a aplicar valors republicans: 
sostenibilitat, justícia social i generositat, igualtat, 
comunitat d’interessos, participació, transparència i 
sinceritat.

He començat fent un agraïment a la vostra assistència. 
Ara necessito fer un agraïment personal als regidors 
que m’han acompanyat aquest 4 anys i que potser no 
repeteixen. Sense vosaltres no hauríem pogut, sabeu 
que heu estat “els imprescindibles”. I també ara em 
pertoca agrair als qui han acceptat la responsabilitat 
d’incorporar-se a una llista electoral, i que segur que 
tenen aquesta visió de poble, aquests valors que 
esmentava, i la il·lusió i el desig de servei públic, si ens 
feu confiança. 

MOLTES GRÀCIES.

L’AJUNTAMENT 
ESTÀ SANEJAT 
ECONÒMICAMENT. 
TÉ UN MOLT BON NIVELL 
D’ENDEUTAMENT, 
PER SOTA DEL 50%. 
HEM DE MANTENIR 
AQUESTA DIRECCIÓ

HEM DE DESENVOLUPAR 
LA COHESIÓ SOCIAL 
I ALHORA SATISFER 
LES NECESSITATS 
INDIVIDUALS DE 
BENESTAR, CULTURA 
I PARTICIPACIÓ

TENIR EN COMPTE 
PER SOBRE DE TOT 
EL BÉ COMÚ, SEGUIREM 
MUNICIPALITZANT 
ELS SERVEIS QUE ENS 
APORTIN MAJOR 
CONTROL I MÉS 
EFICIÈNCIA

TRANSPARÈNCIA 
I SINCERITAT. 
A L’AJUNTAMENT 
LES PARETS HAN DE 
SER DE VIDRE, HI HA 
D’ENTRAR LA LLUM. 
HONESTEDAT I 
SINCERITAT
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GENT DIVERSA
PROJECTE TRANSVERSAL

Fa 4 anys vaig encapçalar la llista, agraït per la 
generositat de la secció local d’ERC a Cardedeu en 
validar un candidat no militant d’ERC. Tot i que jo 
sempre m’havia mostrat proper, no n’era. En aquests 
darrers 4 anys he estat temptat de fer-me’n, especial-
ment en moments durs per al partit i per al país. Però 
d’altra banda també he considerat un valor mantenir 
certa independència. Independència que no treu 

l’existència de fidelitat, i de reconeixement. 

Ho mantindrem d’aquesta manera, perquè es 
pugui dir que l’única llista electoral a 
Cardedeu que no té cap de llista militant, és 
la llista d’ERC, en una mostra més de la 
capacitat d’aquesta formació política de 
reunir molta gent diversa. Diversa com ho és 
la nostra vila i la nostra societat avui en dia.

Això m’ha ajudat a teixir una llista molt més 
àmplia, creuant fronteres, sense les cotilles 

de carnets i antiguitats. He pogut parlar amb molta 
més gent, i acabar sumant al projecte d’ERC Cardedeu 
moltes més sensibilitats que de ben segur, no hagués 
pogut sumar sense la meva condició d’independent.

Per això la llista que presentarem a les eleccions 
municipals té 6 independents dins dels 10 primers llocs 
de la llista. Serà una llista paritària, que comptarà amb 
tants homes com dones, doncs això ho tenim clar i 
d’edats i perfils diversos. Estem molt contents de la llista 
que presentarem. Si m’acompanyeu fins el final de la 
presentació, en coneixereu les 10 primeres persones...

Ja entrant en el fons del que ens convoca tinc el desig de 
fer TRES BLOCS. Explicar quin poble volem, parlar-vos del 
marc de referència, dels valors. I finalment ser congruents.

EL POBLE QUE VOLEM

EL PRIMER BLOC. Entrant ja en matèria voldria 
començar explicant, en un minut, quin poble volem. 
Perquè sabem cap a on volem anar. Sabem quin és el 
nostre propòsit. És bàsic tenir-ho clar: 

Pensem en un Cardedeu viu i actiu culturalment, que 
posarà en marxa una fàbrica de la cultura a la Tèxtil Rase.

Un poble dúctil per respondre als reptes que són molts en 
temps moderns, i un poble que assenyali canvis i en sigui 
motor. Hem de seguir essent exemple en tants àmbits! 
tantes coses per les quals ens coneixen arreu. Ens 
coneixen com a innovadors, com a compromesos, com a 
defensors de l’educació pública i de qualitat, per tenir les 
coses clares davant l’economia social, per l’atenció als més 
desafavorits i per un entorn de qualitat.

Un municipi que creixi de forma sostenible, urbanística-
ment i energèticament. El respecte pel nostre entorn, la 
recollida selectiva i porta a porta, la mobilitat segura, 
l’aprofitament energètic, l’agroecologia i el producte dels 
nostres pagesos locals.

Una vila amable per als infants i on es puguin desenvolu-
par en igualtat de gènere, d’oportunitats i en les diferents 
capacitats. INCLUSIÓ en majúscules.

També un poble amb habitatge assequible, especialment 
mentre hi hagi pisos buits. Tranquil, segur, i amb prou 
oferta de serveis i d’assistència per a la gent gran.

Si tot això es compleix, segur que també serà un poble 
pròsper econòmicament, amb feina per a treballadors 
assalariats i autònoms, per a industrials i on el comerç 
local gaudirà de grans oportunitats per a desenvolu-
par-se, doncs Cardedeu serà espai de prosperitat davant 
tants handicaps com hi ha per a botigues locals i 
comerços petits.

EL SEGON BLOC. No estem en campanya, avui no és 
el dia per parlar de projectes concrets o programes 
electorals. Hi haurà temps per a conèixer la nostra 
proposta. Lamento decebre a aquells qui esperaven avui 
algun anunci gros o algun titular. Ens agradaria dur 
aquesta presentació cap una altra banda, més bàsica, més 
de pinyol.

Us he dit quin poble volem, ara voldria submergir-me en 
quin ha de ser el nostre marc de referència per encaminar 
tot això. 

Crec, creiem, que és bàsic dirigir-nos a les fites que tenim 
com a vila tenint en compte els valors que ens han de 
guiar. No es tracta de parlar de valors en una espècie de 
nostàlgia, sinó en un marc clar d’aposta de futur.

ELS VALORS QUE CREIEM QUE HA DE 
TENIR EL GOVERN MUNICIPAL:

LA SOSTENIBILITAT, des de tres dimensions distintes, 
però que han d’anar juntes: l’econòmica, la mediambiental, 
i la social.

L’ECONÒMICA perquè hem de perseguir el progrés però 
amb els recursos disponibles. L’Ajuntament de Cardedeu 
està sanejat econòmicament. Té una molt bona ràtio 
d’endeutament, per sota del 50%, sostingut i millorat any 
rere any. Hem de mantenir aquesta direcció.

LA MEDIAMBIENTAL és també en el nostre cor. Ens hem 
de desenvolupar sense danys al nostre entorn, i a l’inrevés, 
treballar per pensar en una Vila i un planeta més cuidat. 
L’ajuntament ha de ser, i serem, el consumidor enegètic 
més eficient (fins i tot amb equipaments autosuficients), 
tindrem una bona recollida de brossa que ens apropi als 
ratis exigits per l’Agència Catalana de Residus i els 
organismes europeus)

LA SOCIAL. Hem de desenvolupar la cohesió social i alhora 
satisfer les necessitats individuals de benestar, cultura i 
participació. Cal situar la persona al centre de tot: facilitant 
habitatge als joves i habitatges compartits als grans, -al 
Casino-. Fent una oficina d’atenció al ciutadà digne de 
Cardedeu, gestionant ràpidament i eficient les demandes. I 
per què no? Una sala de vetlles municipal, per exemple. 

LA JUSTÍCIA SOCIAL I LA GENEROSITAT. Sovint diem 
que la justícia és cega (pensem en la imatge de la dona 
amb la balança i els ulls embenats) doncs precisament la 
justícia social ens envia a llevar-nos la bena per veure les 
desigualtats i compensar, clar que sí, discriminació positiva 
a dojo. Els sectors més desafavorits al primer pla: tercer 
sector, dones, gent gran,... Generositat: Sant Martí, la 
generositat per excel·lència, el cavaller es tallava la capa 
per abrigar un peregrí. 

Aquí per a nosaltres un govern, en temps de crisi, ha de 
tenir com a objectiu millorar la convivència i el dia a dia de 
les persones. Habitatge, impostos progressius i justos, ...

LA IGUALTAT. Gairebé el valor anterior ja ens hi aboca: 
aquí amb aquest concepte vull incidir en la voluntat de 
contribuir per igual a la felicitat de tots els vilatans, per 
damunt de les seves diferències. A Cardedeu la gent ha de 
ser feliç de viure-hi.

La comunitat d’interessos: tenir en compte per sobre de tot 
el valor del bé comú, seguint municipalitzant aquells 
serveis que ens aportin major control i més eficiència.

LA IGUALTAT DE TRACTE. Sense clientelismes, ni 
favoritismes, sense la vella política (que sovint la practi-
quen aquells qui la critiquen més. Haurem d’estar atents en 
això). Sé que és difícil, som un poble, però us haig de dir 
que personalment tinc un bon record d’aquests 4 anys 
sobre aquest tema. No hi ha en aquesta vila costum de 
demanar tractes prioritaris (segurament per la bona feina 
dels qui m’han precedit i també, perquè no dir-ho, de 
marcar una línia clara i gens ambigua)

LA PARTICIPACIÓ. Ja hem fet algun aprenentatge, com en 
el cas dels pressupostos, per exemple. Ara caldrà fer 
passos més ferms. Hem d’aprofundir en democràcia 
participativa, i encara que superi el marc municipal, 
ho hem de pensar especialment per a un procés consti-
tuent a nivell nacional, d’aplicació local i en àmbits secto-
rials.

TRANSPARÈNCIA I SINCERITAT. A l’Ajuntament les parets 
han de ser de vidre, hi ha d’entrar la llum. Honestedat i 
sinceritat, i així també dignificar la política , l’instrument 
que tenim per construir el nostre país de baix cap a dalt.

Ep, i per què no? també empatia, entusiasme, optimisme i 
alegria... És clar que sí! tenim unes ganes boges de seguir 
governant, caram.

EL TERCER BLOC i per acabar: Fins aquí el llistat 
dels nostres valors, però sí, això només és un discurs. I 
els discursos mostren els valors que dius tenir, i 
després són els actes els que realment mostren si els 
tens o només dius que els tens.

Doncs sí, teniu raó, caldrà examinar si realment en el 
procedir d’aquest alcalde, d’aquest grup municipal, els 
valors citats han estat recurrents.Hem de ser 
congruents entre el que diem i el que fem. És una 
questió de seriositat, i només si som molt seriosos i 
fidels als nostres valors, serem capaços de transmetre 
confiança. És com una prova del 9!

El nostre compromís, i acabo, serà que en tota política 
desenvolupada ens preguntarem constantment si 
complim amb aquest decàleg de valors. Si els complim 
podrem desenvolupar la política, sinó, l’aturarem.

Tota presa de decisió ha de comptar amb una prèvia 
valoració de compliment de valors. Vull pensar que de 
fet no farà falta, que tindrem un xip innoculat que farà 
de xarxa per a acords fora dels principis assenyalats.

Per a nosaltres és bàsic avaluar la nostra política 
pública. Si hem pensat que hi ha un tema a resoldre, si 
hem pensat el perquè del problema i la manera de 
resoldre’l, i ens hi aboquem, hem d’acabar valorant el 
cost i els efectes finals d’abordar-lo, però també si s’ha 
resolt aplicant valors REPUBLICANS. Hem de poder 
garantir que apliquem valors republicans. 

Ens comprometem a aplicar valors republicans: 
sostenibilitat, justícia social i generositat, igualtat, 
comunitat d’interessos, participació, transparència i 
sinceritat.

He començat fent un agraïment a la vostra assistència. 
Ara necessito fer un agraïment personal als regidors 
que m’han acompanyat aquest 4 anys i que potser no 
repeteixen. Sense vosaltres no hauríem pogut, sabeu 
que heu estat “els imprescindibles”. I també ara em 
pertoca agrair als qui han acceptat la responsabilitat 
d’incorporar-se a una llista electoral, i que segur que 
tenen aquesta visió de poble, aquests valors que 
esmentava, i la il·lusió i el desig de servei públic, si ens 
feu confiança. 

MOLTES GRÀCIES.

>>>>>

CALDRÀ EXAMINAR SI 
REALMENT ELS VALORS 
CITATS HAN ESTAT 
RECURRENTS. HEM DE 
SER CONGRUENTS 
ENTRE EL QUE DIEM 
I EL QUE FEM

ENS COMPROMETEM 
AMB ELS VALORS 
REPUBLICANS: 
SOSTENIBILITAT, 
JUSTÍCIA SOCIAL, 
GENEROSITAT, 
IGUALTAT I SINCERITAT

UN AGRAÏMENT ALS 
REGIDORS QUE M’HAN 
ACOMPANYAT AQUEST 
4 ANYS I QUE NO 
REPETEIXEN. I TAMBÉ 
AGRAIR ALS QUI HAN 
ACCEPTAT LA 
RESPONSABILITAT 
D’INCORPORAR-SE A 
UNA LLISTA ELECTORAL

Amic lector, et convidem
a emplenar les caselles verticals 
amb els valors republicans que 
trobaràs en el discurs de l’Enric. 

V U R A D D E
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“De la proposta, en recordo les 
paraules “comunicació, Cardedeu 
i Fàbrica de Cultura”. Tot plegat: 
la síntesi d’un somni per a una 
comunicadora-gestora cultural.

Núria Pujolàs i Puigdomènech
MARE D’UNA FILLA PRECIOSA. 
S’ENTUSIASMA QUAN RECITA 
O MENTRE PENSA UN PROJECTE CREATIU.
ÉS FÀCIL TROBAR-LA CAMINANT.

“Cal assolir una cultura participativa 
i, per fer-ho, cal actuar amb 
transparència, 
amb retiment de comptes 
i construint una administració 
pública al servei de les persones.

Rafel Caballeria i Perramon
GESTOR PÚBLIC, QUE CREU EN UNA MODEL 
REPUBLICÀ QUE ENS PORTI A UNA SOCIETAT 
MÉS JUSTA I COHESIONADA SOCIALMENT, 
L VERITABLE SERVEI DE LA CIUTADANIA

QUÈ ET DU A SUMAR-TE 
A AQUEST PROJECTE?

“La il·lusió de millorar la 
recollida selectiva a Cardedeu 
i la seva petjada ecològica, 
així com la possibilitat 
de fomentar el respecte vers 
la natura, per avançar 
cap a un món millor.
 
Verònica Vidal i Oltra
AMBIENTÒLOGA I NATURALISTA, 
PARTICIPA A LA VIDA ASSOCIATIVA 
DE CARDEDEU, LI AGRADA BALLAR 
LINDY I CANTAR A LA CORAL

“He crescut professionalment a 
Cardedeu i, per mitjà del projecte 
d’ERC, voldria retornar al meu poble 
tot allò que la població escolar i els 
seus professionals m’han ensenyat.

Dolors Sala i Lligoña
MARE, MESTRA I PEDAGOGA. M'AGRADEN 
ELS REPTES I LES SITUACIONS INJUSTES 
EM PORTEN A ACTUAR. ADMIRO LA GENT 
QUE ESCOLTA I TÉ EN COMPTE L'ALTRE.

“M’estimo Cardedeu, 
amb vocació de servei 
i ganes d’aportar-hi el 
meu granet d’empenta, 
experiència i fidelitat 
al projecte d’ERC i dels 
companys i companyes 
que ens han precedit.

Miquel Pujadas i Subirana
ENGINYER, ACTIVISTA, COMPANY, 
PARE, FILL I GAIREBÉ ESPERIT SANT 
EN DIVERSES ENTITATS I MOGUDES 
VÀRIES.

P6



“Em sumo al projecte d’ERC 
per aportar una mirada de progrés 
i canvi, per seguir avançant 
en un Cardedeu més social, just 
i feminista donant veu a la gent jove.

Paula Herreros i Serravinyals
POLITÒLOGA, LLUITADORA I AMANT 
DELS ANIMALS. ENAMORADA DE CARDEDEU
I LA SEVA FESTA MAJOR. 
ENGANXADA A L’ACTUALITAT

“Perquè vull un Cardedeu 
amb els valors de proximitat 
i comunitat, compromès 
amb l'agroecologia, 
la preservació de l'entorn 
i l'aposta per la generació 
i consum d'energies renovables.

Ramon Arribas i Quintana
GEÒGRAF, APASSIONAT I COMPROMÈS 
AMB EL DESENVOLUPAMENT 
DE LA SOSTENIBILITAT. 
CREC EN LA FORÇA DE LA GENT 
I QUE EL CANVI COMENÇA EN UN MATEIX.

“Les entitats culturals 
i l'associacionisme són l'actiu 
fonamental de la vila 
que cal mantenir i potenciar.  
El programa d'ERC 
de Cardedeu així ho entén.

Alfons Riera i Perelló
AVI, AMB MOLTES GANES 
DE DESCOBRIR NOUS REPTES

“Energia, positivisme 
i motivació per millorar 
la cohesió social. 
L'ús de l'esport inclusiu 
com a eina principal, 
sumant la comunicació 
i l'aprenentatge continu

Clàudia Urbina i Sanchez
PSICOPEDAGOGA, ENAMORADA 
DE LA LECTURA I ENTUSIASTA. 
ENTRENADORA DEL CLUB RÍTMICA 
CARDEDEU. ORIENTADORA 
SOCIOLABORAL. 

Capacitat, honestedat 
i compromís. L’equip necessari 
per dur a terme idees que 
segueixin situant el nostre 
poble com un referent.

Un equip que ajudi 
a dignificar la política, 
l’instrument que tenim 
per construir el nostre país 
de baix cap a dalt.

Enric

BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D’ERC - CARDEDEU L’ESQUERRA P7



Idees i entusiasme per al millor poble del  món



Idees i entusiasme per al millor poble del  món
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LES ESQUERRES OBERTES SÓN REUNIONS 
EN QUÈ ES CONVIDA PERSONES PROPERES 
O CONEIXEDORES D’UN ÀMBIT SECTORIAL 
CONCRET PER TAL QUE FACIN PROPOSTES 
I, ALHORA, VALORIN EL DARRER MANDAT 
DE GOVERN A CARDEDEU.

Va ser a finals de 2014 que, per a preparar el programa 
polític d’Esquerra Republicana de cara a les municipals de 
2015, vam promoure i impulsar les primeres sessions de 
les Esquerres Obertes.  No només van servir per a fer 
programa, sinó també, després de les eleccions, per 
avaluar aquelles propostes que, recollides en el nostre 
programa, també van passar a formar part del pla de 
govern municipal.

Més recentment, des de finals d’estiu 
del 2018 s’han dut a terme 4 Esquerres 
Obertes de: Cultura, Educació, Territori 
i Promoció Econòmica. En algun cas, 
s’han fet subgrups per tal que es 
poguessin treballar més algunes 
especificitats com seria el cas de cultura on es tenia en 
compte propostes del teixit associatiu i dels àmbits que 
afecten a equipaments com el Cinema Esbarjo, la 
Biblioteca Contravent, el Museu i el Teatre Auditori.

A més de tot el recull d’idees que s’ha fet presencialment 
cal afegir-hi les propostes que hem rebut per correu 
electrònic d’algunes persones que no van poder assistir 
a la reunió. Les persones que hi han 
participat també han rebut un resum 
de les aportacions principals.

Tot plegat ha estat una bona font 
per ajudar-nos a incrementar o 
millorar el programa electoral 
i del que, si tornem a ser en el 
govern municipal, en donarem bon 
compte.

#Seguim!
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ESCOLTEM LES 
VOSTRES PROPOSTES, 
LES APLIQUEM 
I PASSEM COMPTES

AGRAÏM A TOTES 
LES PERSONES QUE HEU 
FET POSSIBLE AQUESTES 
TROBADES I QUE HEU 
DESTINAT EL VOSTRE 
TEMPS A IMAGINAR 
UN CARDEDEU 
ENCARA MILLOR
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AMB ERC AL GOVERN DE CARDEDEU ES 
REHABILITEN 4 CASETES DELS MESTRES 
PER DESTINAR-LES A LLOGUER SOCIAL 
I URGÈNCIES D’HABITATGE

AMB ERC AL GOVERN DE CARDEDEU 
S’APROVEN TOTS ELS PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS DEL MANDAT EN TEMPS I FORMA: 
RIGOR I SALUT DE LES FINANCES MUNICIPALS 
I MILLORA DEL NIVELL DE DEUTE

AMB ERC AL GOVERN DE CARDEDEU S’HAN REVISAT 
I FET DIVERSES RECLAMACIONS PATRIMONIALS 
EN DEFENSA DE L’INTERÈS DE L’AJUNTAMENT 
(EX: LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ PISCINA MUNICIPAL, 
RECLAMACIÓ MALA CONSTRUCCIÓ PISCINA, 
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL DANYS EN  EL POLÍGON 
PER EMPRESES TRANSPORT, ...)

AMB ERC AL GOVERN DE CARDEDEU EL CASAL 
D’ESTIU ÉS INCLUSIU AMB LA PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS

S'HA INICIAT UN PROCÉS DE 
MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS 
(GIM10), TOT MILLORANT L'EFICIÈNCIA 
ECONÒMICA I EL SERVEI, I FENT 
ESPECIAL ATENCIÓ A LES CONDICIONS 
LABORALS DELS TREBALLADORS
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Amb ERC al     govern 
S’HA FET L’ACOMPANYAMENT A LA CREACIÓ 
D’UNA NOVA XARXA DE COMERÇ FORMADA 
PER REPRESENTANTS DE LES DIFERENTS 
ZONES COMERCIALS (LLAVOR DE FUTURES 
ACTUACIONS CONJUNTES)

S’HA DINAMITZAT LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA 
LES AIGÜES COM A BIBLIOTECA DE BARRI.

S’HA MILLORAT LA MOBILITAT A PEU AMB 
L’ESTABLIMENT DELS“CAMINS ESCOLARS” PER 
FACILITAR EL “BUS A PEU:  EXECUCIÓ DEL PLA 
D’ACCESSIBILITAT I EL PLA DE SEGURETAT 
VIÀRIA SEGONS ELS EIXOS PRIORITARIS DE 
VIANANTS

ORGANITZACIÓ FERMA DE L’1-O, ACTIU 
SUPORT A LES ENTITATS SOBIRANISTES, I 
POSICIONAMENT POLÍTIC CLAR PRO PRESOS I 
EXILIATS, I EN REIVINDICACIÓ DE LA 
REPÚBLICA CATALANA

HEM INCREMENTAT LA SEGURETAT EN LA 
XARXA VIÀRIA DEL POBLE, PROTEGINT AL 
VIANANT AMB ZONES 30 I OFERINT ESPAIS MÉS 
CÒMODES I SEGURS

S'HA TREBALLAT AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS 
PER A UN APROFITAMENT DE RECURSOS 
NATURALS (RESIDUS BIODEGRADABLES, 
BIOMASSA, RESIDUS D’EMPRESES) PER PODER 
SER REUTILITZATS AMB MIRADA ECOLÒGICA I 
SOSTENIBLE. ANEM CAP A UNA ECONOMIA 
CIRCULAR SUPRAMUNICIPAL

S’HAN AMPLIAT L’HORARI D’APERTURA DE 
LA BIBLIOTECA EN ÈPOCA D’EXÀMENS, A 
PETICIÓ DELS USUARIS, PER A DONAR-LOS 
ESPAI APTE PER A L’ESTUDI I MILLORAR LA 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS

S’HA TREBALLAT EN UN NOU 
PLA EDUCATIU D’ENTORN, 
COM A ELEMENT 
TRANSVERSAL QUE AFAVOREIX 
LA COHESIÓ SOCIAL

S’HAN GESTIONAT 
HABITATGES 
EN CESSIÓ D’ÚS 
PER DESTINAR-LOS 
A ALLOTJAMENT 
D’URGÈNCIA

S’HA REVISAT L’APORTACIÓ MUNICIPAL A 
LES ESCOLES BRESSOL, PER FACILITAR 
L’ACCÉS A TOTES LES FAMÍLIES. I A PARTIR 
D’ENGUANY S’HI INCORPORA LA TARIFACIÓ 
SOCIAL

S’HAN RESOLT LES INCIDÈNCIES VEÏNALS DE 
L’OCUPACIÓ DEL CASINO DE CARDEDEU, I 
S'ESTÀ TRAMITANT L'ADQUISICIÓ DE LA 
PARCEL·LA PER A DESTINAR-LA A 
NECESSITATS EN L’ÀMBIT DE LA GENT GRAN

S'HA POTENCIAT L’AGROECOLOGIA COM A 
ÀMBIT ECONÒMIC QUE GENERA BENESTAR I 
GARANTEIX L’EQUILIBRI DE L’ENTORN AMB 
ACTUACIONS COM EL MERCAT "DE PAGÈS A 
PLAÇA!" (TOTS ELS DISSABTES AL MATÍ)

S’HA DINAMITZAT EL COMERÇ URBÀ, 
ESPECIALMENT AMB: • LA CREACIÓ D’ESPAIS 
PÚBLICS QUE MILLOREN L’EXPERIÈNCIA DE 
COMPRA (ZONES DE VIANANTS, MILLORA DE 
L’ESPAI PÚBLIC...); • LA MILLORA DE 
L’ENLLUMENAT DE LES ZONES COMERCIALS DE 
VERGE DEL PILAR I DR. KLEIN, •  I TOT INCIDINT 
EN LA PROMOCIÓ DE L’ATRACTIU COMERCIAL 
DE CARDEDEU

S’IMPLEMENTA L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL COM 
A EINA BÀSICA PER A MILLORAR EL SERVEI A 
LA CIUTADANIA.
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Amb ERC al     govern de Cardedeu...

S’HAN DUT A TERME OBRES DE REHABILITACIÓ 
DEL MERCAT MUNICIPAL PER A UNA MILLOR 
ESTADA DELS PARADISTES I UN MILLOR CLIMA 
DE COMPRA.  S’HAN FET CAMPANYES DE 
COMUNICACIÓ I DINAMITZACIÓ

S’HA MILLORAT LA MOBILITAT A PEU AMB 
L’ESTABLIMENT DELS“CAMINS ESCOLARS” PER A 
FACILITAR EL “BUS A PEU:  EXECUCIÓ DEL PLA 
D’ACCESSIBILITAT I EL PLA DE SEGURETAT 
VIÀRIA SEGONS ELS EIXOS PRIORITARIS DE 
VIANANTS

HEM RECOLZAT L’ARRIBADA DEL GRUP LOCAL 
SOMMOBILITAT, PER TAL DE TREBALLAR EN 
PRO D’UNA MOBILITAT COMPARTIDA I 
SOSTENIBLE

ENJARDINAMENT DE LA PART NORD DEL 
PARC DELS PINETONS I ADEQUACIÓ TANT 
PER A ZONA DE LLEURE COM PER A 
ESPECTACLES ESTIUENCS

S’HA INICIAT EL PROCÉS DE CANVI DE MODEL 
ORGANITZATIU DE L’AJUNTAMENT, PER TAL 
D’ASSOLIR MAJOR EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

S’HA ARRANJAT L’EDIFICI DEL PARC POMPEU 
FABRA PER A UBICAR-HI UNA GUINGUETA COM 
A PUNT D’INFORMACIÓ, D’OFERTA TURÍSTICA, 
HOTELERIA I COMERÇOS, AMB SERVEI DE 
RESTAURACIÓ I D’ITINERARIS PER FER RUTES I 
ITINERARIS DE PATRIMONI NATURAL I 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

LA MUNICIPALITZACIÓ 
DEL GIM10 EN POTENCIA 
LA GESTIÓ I ELS USOS. 
I ENS PERMET GAUDIR 
DE LA PISCINA 
GRATUÏTAMENT EN CAS 
D’UNA ONADA DE CALOR

S’HA GUANYAT ESPAI DE COMPRA, JOC I 
PASSEIG FENT DIVERSES ZONES DE VIANANTS: 
C. DR. KLEIN, C. CERVANTES, CARRETERA DE 
CÀNOVES, C. DE BAIX I LA ZONA D’EL 
MIL·LENARI (PLAÇA AMAT / BARRI DE CAN 
SERRA)

S’HAN REALITZAT FÒRUMS 
INDUSTRIALS, NITS DE 
L’EMPRENEDORIA, 
XERRADES, TAULES DE 
DEBAT I ESPAIS PER AL 
NETWORKING

CARDEDEU DIFON ALLÒ QUE ENS 
CARACTERITZA COM A POBLE: EL MÓN 
CULTURAL I ASSOCIATIU, EL PATRIMONI 
MODERNISTA I NOUCENTISTA, L’ENTORN, 
LA PRODUCCIÓ LOCAL...

S’HA FET LA VALORACIÓ DE TOTS ELS LLOCS 
DE TREBALL PER TAL D’ADAPTAR-LOS A LES 
NECESSITATS REALS QUE COMPORTA LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS I ATENCIÓ A 
LA CIUTADANIA

PROMOCIÓ DE MOTORS ECONÒMICS 
CARACTERÍSTICS: MÓN CULTURAL I 
ASSOCIATIU, PATRIMONI NOUCENTISTA, 
TURISME "SLOW", ENTORN I PRODUCCIÓ 
LOCAL...

S'HA INICIAT UN PROCÉS DE MUNICIPALITZACIÓ 
DE SERVEIS PÚBLICS: AQUEST MES DE FEBRER 
L’EMPRESA MUNICIPAL C10 SERVEIS I 
MANTENIMENTS ASSUMEIX LA GESTIÓ DEL 
MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
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>>>>>

Amb ERC al govern de Cardedeu

HEM INTEGRAT LA RIERA 
DE VALLFORNERS 
AMB L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA 
VERDA A LA PLAÇA D'ANTOÑITA 
FONTOVA A CAN CANYESS’HA POSAT EN VALOR EL NOSTRE ENTORN: 

HEM PREVIST URBANÍSTICAMENT UN 
“CINTURÓ VERD” QUE PRESERVI LA ZONA 
RURAL I BOSCOSA AL VOLTANT DE LA VILA, 
AIXÍ COM ELS TORRENTS I LA RIERA DE 
VALLFORNERS: PROJECTE DE LA RONDA DE LA 
POTA-OEST. HEM ESBORRAT EL TRAÇAT DEL IV 
CINTURÓ EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

S’HA SEGUIT DONANT SERVEI PÚBLIC DE 
CINEMA A L’ESBARJO, CONCERTANT-NE L’ÚS 
AMB LA PARRÒQUIA I MANTENINT L’EDIFICI PER 
A LA COMODITAT DELS USUARIS.

ADQUISICIÓ DE LA FINCA DE SANT HILARI, 
EN DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRICO 
CULTURAL DEL CARDEDEU

S’HA ACTIVAT UN PUNT DE CÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS, DAVANT LA BIBLIOTECA. 
FOMENT DE LES ENERGIES ALTERNATIVES

ES FOMENTA L’ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA PER AVANÇAR 
CAP A UN NOU MODEL 
D’ECONOMIA MÉS DEMOCRÀTICA, 
EQUITATIVA I RESPECTUOSA AMB 
LES PERSONES, EL MEDI 
AMBIENT I ELS TERRITORIS

S’HA ELABORAT UN PLA INTEGRAL 
D’ESTALVI DE RECURSOS 
I ENERGIA, QUE INCLOU 
UN PROTOCOL PER A L'ESTALVI 
ENERGÈTIC PER A CADA 
EQUIPAMENT MUNICIPAL

S’HA VALORITZAT EL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC DEL CEMENTIRI DE 
CARDEDEU.  S’HA RESTAURAT EL CARRO DE 
MORTS I S’HA UBICAT EN UNA SALA I S’HI HA 
CREAT UN ESPAI DE LAVABOS. ACTUALMENT 
ES FAN VISITES GUIADES AL CEMENTIRI, FINS I 
TOT AMB CONCERT.

HEM  INCREMENTAT LA XARXA DE CARRIL BICI  
I LES ZONES “CICLABLES” I GARANTIT LA 
QUALITAT I PROMOURE EL SERVEI DEL 
TRANSPORT PÚBLIC, AMB L’OBJECTIU D’UNA 
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA.

S’HA MILLORAT ELS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS: TÈXTIL RASE, CASA FUNDACIÓ 
TERESA OLLER, CASETES DELS MESTRES, 
REFORMA PAVELLONS CEMENTIRI, 
ACTUACIONS PERIÒDIQUES A LES ESCOLES, 
PISCINA MUNICIPAL,...

S’HA DONAT UN NOU IMPULS A L’ESCOLA 
D’ADULTS, RESOLENT LA CONFLICTIVITAT 
PER INEXISTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

#seguirem!
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QUAN L’HAGIS FULLEJAT PASSA’L A UN CONEGUT 
O DIPOSITA’L AL CONTENIDOR CORRESPONENT

IMPRÈS EN PAPER 
RECICLAT 

AQUEST BUTLLETÍ S’HA FINANÇAT ÍNTEGRAMENT 
AMB DINERS DE LA SECCIÓ LOCAL D’ERC

FES-NOS 
SUGGERIMENTS:



>>>>>FA UN PARELL DE MESOS, JUST ABANS 
de començar el judici, vaig tenir l’oportunitat de 
visitar l’Oriol Junqueras a la presó de Lledoners. 
Entrar en una presó és molt diferent a qualsevol altra 
cosa que puguis fer a la vida: controls, portes 
metàl·liques, espera en espais sense finestra. S’hi 
sent l'olor de manca de llibertat. 

A la presó vaig poder abraçar l’Oriol i en Raül Romeva 
(que em va donar records per molta gent de 
Cardedeu). També vaig poder saludar en Jordi 
Sánchez, i recordar-li que havia estat a la nostra sala 
de Plens dies abans del referèndum -i de la detenció-. 
I aquella petita sala on parlàvem, amb finestres altes i 
amb barrots, va ser un espai on la llibertat es 
respirava en majúscules. Uns homes tancats que se 
saben d’un esperit i d’unes conviccions tan lliures!

L’Oriol ens va parlar de la situació del país, ens va dir 
que havíem de ser, sobretot, honrats i honestos. 
També em va dir que evitéssim egoismes i jo li vaig 
dir que precisament hi havia qui ens discutia que ho 
fóssim. Llavors em va parlar de “generositat” i em va 
convèncer. I vam parlar de Cardedeu. 

M’acompanyaven 3 alcaldables més, i per això també 
vam parlar de Tortosa, de Lleida i de Sant Quirze del 
Vallès. 

L’Oriol estava al corrent de les fites del nostre govern 
municipal i em demanava governar bé. I també de fer 
un republicanisme inclusiu. Va remarcar amb èmfasi 
que cal treballar als municipis per tenir el màxim 
d’alcaldes i alcaldesses republicanes, la molta feina 
que queda per fer als municipis, amb els entorns 
propers a cadascun de nosaltres. Que fóssim sempre 
suaus en les formes i clars en els continguts. Treball 
proper de cadascú en el seu petit entorn.

Crec que la millor manera d’explicar la visita és 
reproduir el que em van dir: “Dues coses tenim 
clares. La primera, que tard o d’hora sortirem, i la 
segona que quan sortim serem mes forts que quan 
vàrem entrar. La incògnita és quan temps tardarem a 
sortir i quant més forts serem al sortir. I això, depèn 
en gran mesura del que faci cadascun dels ciutadans 
del nostre país en els seus petits entorns”. 

Ens abracem, ell cap al mòdul i nosaltres cap a la 
sortida. I de cop, novament, aquella sensació de 
fredor, de portes, de passes arrossegades, de murs 
buits, de silenci i deixant enrere a homes de pau i 
pacífics, amb família i amb una dignitat que els qui 
els han tancat no tindran mai. Un comiat final 
aixecant la mà, tot marxant. I malgrat tot, optimistes. 

Ens trobem en unes noves eleccions que hauré 
d’afrontar, com els meus companys i l’estimada Marta 
Rovira, des de la distància, sense la possibilitat de 
poder fer una de les coses que més m’agrada que és 
dirigir-me directament a vosaltres des dels escenaris i 
des del carrer. Tornarem a viure-la des de Madrid, 
lluny de tots vosaltres, amb aquest nou intent de 
silenciar-nos.
 
Em sento molt orgullós de presidir aquest històric 
partit, d’haver agafat el relleu de tantes i tantes 
persones que abans que nosaltres ho van donar tot 
per Catalunya, per la democràcia i per la llibertat. I 
sento que no només no he fet res del que hagi de 
penedir-me, sinó que me’n sento legítimament 
orgullós, perquè ser lleial al mandat dels ciutadans és 
la nostra obligació i l’essència de qualsevol demòcrata. 
I no en tingueu cap dubte, ho tornaria a fer. 
 
Si la presó és el preu per defensar la democràcia i la 
llibertat, el pagaré, però no ens aturem ni renunciem a 
cap de les nostres conviccions per més repressió que 
ens vulguin imposar. Som a mig camí, ho hem dit 
altres vegades.
 
I no en desistiré mai. Ens van dir que era impossible 
que l’independentisme guanyés mai unes eleccions i 
ho vam fer. Ens van dir que no podríem tancar la 
presó Model o que no podríem quadrar els comptes 
de la Generalitat i fer polítiques socials a la vegada i 
ho vam fer. Ens van dir que era impossible fer l’1 
d’octubre i el vam fer. I ara ens diuen que mai podrem 
ser independents i ho serem. No en tingueu cap 
dubte. 
 
I a la vegada us dic que no hi ha ningú que sigui més 
dialogant que Esquerra Republicana. I aquest és el 
camí avui, mantenir la fermesa absoluta de les nostres 
conviccions i la mirada posada en el nostre objectiu 
que és la República catalana per seguir avançant, 
combinat amb la mà estesa i el diàleg. 

Nosaltres no tenim cap por de defensar la 
independència de Catalunya, el dret a 
l’autodeterminació i a la vegada la necessitat de seure 
per trobar una solució política. Molts lideratges 
mundials ens han ensenyat que cal parlar, fins i tot, 
amb aquells que ens han tancat a la presó.  
 
Fa dies que només sento una pregunta a totes hores, 
tothom vol saber què passarà l’endemà de les 
eleccions. Sembla difícil respondre aquesta pregunta, 
primer perquè no sabem quin serà el resultat 
electoral. Probablement, la pregunta haurà de ser per 
Pedro Sánchez. Què farà? Vol treballar per una solució 
o vol continuar empresonant idees i la democràcia?
 
El futur de Catalunya, podeu estar-ne segurs, només 
es resoldrà votant, i nosaltres farem que passi. Tenim 
la raó i tindrem la força democràtica. Estem preparats 
per guanyar. 

CARTA D’ORIOL JUNQUERAS 
DES DE LA PRESÓ DE SOTO DEL REAL.
1 D'ABRIL DE 2019

ORIOL JUNQUERAS 
PRESIDENT D’ESQUERRA REPUBLICANA

PER ENRIC OLIVÉ I MANTÉ

Companys, 
companyes 

“

Visita a l’Oriol Junqueras

L’ESQUERRA P15

L’ENRIC AMB ELS ALCALDABLES 
DE LLEIDA I SANT QUIRZE DEL VALLÈS, 

A LES PORTES DE LA PRESÓ 
DE LLEDONERS

AMB LA MARTA ROVIRA,
UN DIA QUE VA VENIR A CARDEDEU

BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D’ERC - CARDEDEU
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