Març 2015 - Núm 22

editorial
A Camps, fa 2.000 anys...
L’interès que ha despertat les troballes arqueològiques a la Plaça
de Camps va quedar demostrat
amb l’assistència de persones a
la jornada que dissabte passat
es va celebrar a les excavacions.
L’explicació històrica amena i
didàctica d’en Pere Tardà ens va
captivar a les desenes de veïns
que hi vam assistir.
L’excepcionalitat del descobriment es deu a que s’han trobat
restes romanes (algunes del
segle I abans de Crist) i un tomba
paleocristiana que contenia un
enterrament d’una dona jove,
datat entre els segles IV i V dC.
Fins el moment, les primeres referències al poble de Camps eren
de mitjans del segle X, però gràcies a aquests treballs sabem que
fa més de 2.000 anys allà jo hi
habitava algú. Els nostres orígens
i la nostra història s’amplien.
Quan a finals del 2012 es va
plantejar l’obra a la plaça de
Camps on hi havia hagut l’antic
cementiri, la Goretti (que a part
de Regidora és arqueòloga de
professió) ja va advertir que no
ens podíem limitar a fer el rebaix
dels 30 cm de terra que figurava
al projecte, sinó que calia fer els
treballs arqueològics preventius
per determinar les restes que hi
havia al subsòl. No podem més
que estar contents i agraïts de la
feina feta per part de tothom.
Conèixer els orígens és fonamental per estimar i enfortir els
lligams a la nostra terra i pobles.

Eloi Hernàndez i Mosella, escollit de
nou alcaldable per a les municipals
Encapçalarà el projecte Junts per Canet, Fals, Camps i Fonollosa - ERC
L’actual Regidor d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Fonollosa, Eloi Hernàndez
i Mosella, va ser escollit cap de llista d’ERC per a les properes eleccions municipals
a l’assemblea celebrada a principis de febrer a Canet de Fals.
Després de realitzar diversos contactes i un cop ha vist que podien ser
d’utilitat per defensar un canvi de rumb a
l’Ajuntament, Eloi Hernàndez es va posar
a disposició de la ciutadania i del grup,
que el van escollir per unanimitat de la
quarantena d’assistents a l’Assemblea
oberta.
Eloi Hernàndez va defensar que cal tot
un equip de persones “honestes, dialogants i netes” que puguin afrontar i
solucionar de manera satisfactòria els
problemes interns i els reptes de futur
del municipi de Fonnollosa.
A més a més, es va mostrar convençut que “cal continuar treballant i
col·laborant junts amb la resta de grups,
però és imprescindible que tinguem la
força suficient per poder comandar la
nau, i fer efectiu un Govern que treballi
per resoldre els problemes de la gent al
llarg de tots els quatre anys, atenent a
aquelles persones que ho estan passant
malament, i tractant amb igualtat a tots
els pobles”.

Breu perfil
Eloi Hernàndez i Mosella és veí de Fonollosa, té 27 anys i és un actiu cultural i
social fortament implicat a la vida del municipi. És Llicenciat en Ciències Polítiques
i de l’Administració, Postgrau en Gestió
Cultural, i Màster en Professor de
Secundària.

Igualment, Hernàndez va oferir al seu
projecte com a punt de trobada de
totes les persones que tinguin ganes
d’implicar-se i treballar pel municipi, “les
portes estan obertes a tothom; som un
projecte divers amb l’objectiu de treballar
junts per uns pobles millors”.

A les passades eleccions municipals ja va
ser cap de llista per ERC, i durant aquests
quatre anys ha ocupat les regidories
d’Educació i Cultura. Treballa d’actor en
una companyia de teatre infantil lleidatana, i com a personal de sala al Kursaal de
Manresa.
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100 dies per decidir junts els propers anys
Fa uns dies vaig ser escollir de nou Alcaldable d’ERC per a
les properes eleccions de Fonollosa. Les darreres setmanes
he pogut mantenir trobades amb diversa gent dels quatre
pobles que m’ha animat, recolzat i ajudat a prendre la decisió
de tornar-me a presentar a les municipals. Hem constatat que podem ser útils, que som necessaris, i que hi ha la
voluntat de defensar junts un projecte amb gent diversa, on
tothom hi cap, i que ha de ser el punt de trobada d’aquells
que volem un municipi millor, amb maneres de fer noves que
beneficiïn a la majoria de la població.
Aquests 4 anys han sigut intensos, i tant les tasques de
Regidor d’Educació, Cultura i Promoció Econòmica com la
participació al Govern m’han permès adquirir experiència,
habilitats i conèixer una realitat que em fa estar preparat per
a qualsevol responsabilitat futura. En tinc ganes i em sento
preparat. I no cal dir, que estic absolutament a la disposició
per assumir allò que els veïns ens encomaneu.
Formar un Govern d’unitat entre CiU, ERC i PSC, amb els 9
regidors de l’Ajuntament a Govern no ha estat fàcil, però sí
que una experiència positiva que ens deixa encerts i algunes bones dinàmiques. Aprofito aquestes línies per agrair
a l’Alcalde Serarols per haver facilitat l’entesa, malgrat que
hem hagut de superar nombrosos obstacles. Però també
hem après de tot allò que no ha funcionat, que la majoria de
les vegades ho han acabat patint i pagant directament els
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ciutadans, i ens conjurem fermament que no pot tornar a
passar. Ho hem de fer millor; ho podem fer millor.
Cal que continuem treballant i col·laborant plegats, però
és molt important que tinguem la capacitat de liderar el
projecte, de comandar la nau per marcar el rumb que ha de
seguir l’Ajuntament. Un rumb que ha de fer funcionar millor
l’Ajuntament com a institució, que ha de resoldre els problemes dels veïns de manera eficient, transparent, dialogant i
ràpida. Un Ajuntament que ha d’afrontar amb garanties els
problemes grans que tenim damunt la taula, i els que ens
vindran; que ha de donar suport a les persones que ho estan
passant malament, i que ha de mantenir uns pobles dignes
on hi visquem amb qualitat. Per això volem liderar-ho amb
un equip de persones honestes, properes, vinculades als
pobles i netes, que ens permetin encarar els reptes sense
condicionants i solucionar-los de manera satisfactòria.
Jo em poso a la vostra disposició per liderar aquest projecte.
En tinc ganes, em sento recolzat i amb la energia i il·lusió
necessàries que Canet, Fals, Camps i Fonollosa es mereixen.
Queden 100 dies per decidir els propers anys. Tothom hi té
molt a dir.
Eloi Hernàndez i Mosella
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