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És POSSIBLE ! Fem el
pas!
Què t’inspira més? L’esperança o el desconcert? La
feina o la pressa? La il·lusió o l’emprenyament? Ser feliç o
patir?
Sincerament, jo mateix tinc una barreja de tots aquests
sentiments. Però em pesen molt més els de sentit positiu:
a mi em mou l’esperança, la il·lusió i saber-me feliç quan puc fer feina útil al servei de
Catalunya. Encara que el context actual sigui difícil, a vegades aspre i ple d’entrebancs.
Si comparteixes aquest ànim, si tu també creus que ens en sortirem perquè estem preparats per
superar els moments difícils i derrotar la indiferència i la subordinació a l’estat espanyol, et convido a fer
el pas de seguir implicat activament a la causa que ha de permetre a Catalunya tenir un estat
independent, igual que tenen tots els pobles i totes les nacions del nostre entorn.
M’atreveixo a demanar-te la implicació a un projecte tan engrescador i alhora difícil com és el que
tinc l’honor d’encapçalar: la coalició “Democràcia i Llibertat” pel proper 20 de desembre.
Tenim la força de la nostra convicció, però també la força que dóna haver fet la feina ben feta. La força del
president Mas i de tota aquella gent que com ell -que com nosaltres- ofereix el fet que davant de cada
problema hi hem sabut trobar una solució.
Diu un bonic proverbi africà que “si vols anar ràpid vés sol; però si vols arribar lluny, vés acompanyat”. Et
demano que ens acompanyis i ens ajudis en aquest projecte, i sobretot a fer possible allò que alguns
voldrien impossible.
Visca Catalunya!

Francesc Homs i Molist. Cap de llista al Congrés de Diputats.

Gràcies per creure en el nostre projecte de país i ajudar-nos a aconseguir la
independència de Catalunya! Aquest 20 de desembre hem de tornar a
demostrar la força de la gent de Calldetenes.
També volem aprofitar aquesta publicació per explicar-vos

ELS OBJECTIUS PER AQUESTA LEGISLATURA MUNICIPAL

Hem iniciat una legislatura engrescadora, amb importants objectius i reptes de gran
importància per Calldetenes. En primer lloc, treballem amb la perspectiva que durant aquesta
legislatura l’elevat endeutament el puguem situar dins els límits permesos, que equival a situar-lo
per sota del 110%. Aquest és un objectiu que, si bé és poc visible al dia a dia del ciutadà gràcies a
l’esforç de tot l’equip de govern, el considerem vital per a poder seguir avançant, atendre les
necessitats de tots vosaltres i poder-les gestionar bé.
A més a més d’aquesta fita, i treballant paral·lelament, tenim molts altres projectes per fer. L’any
2014 va ser l’any de l’institut, el 2015 és l’any de la variant i el 2016 serà l’any del
pavelló esportiu.
Treballem per a construir tots junts el poble que volem. Un cop es posi en servei la variant,
decidirem entre tots com volem que quedi el carrer Gran i l’avinguda Pau Casals. També seran anys
per a fer moltes altres coses: Dotar-nos d’un POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), eina
indispensable per definir el model de poble que desitgem, poder solucionar el conflicte de la Font
d’en Titus amb el municipis veí, dedicar-nos a la promoció del nostre comerç i de les nostres
activitats econòmiques, poder fer més polítiques de promoció de l’ocupació i ajudar-vos en la cerca
de feina, continuar fent les coses comptant amb la màxima participació de tots vosaltres,
aconseguir que el futbol sigui motiu d’unió i no de baralles, construir unes pistes de pàdel a la zona
esportiva, començar projectes nous, molt necessaris per Calldetenes, com poden ser: la
remodelació de la piscina, la casa de cultura de les adobaries, l’ampliació de l’escola Sant Marc,
entre d’altres.
Per aconseguir seguir avançant en tots aquests punts que us hem exposat i construir un
poble millor en tots els sentits, necessitem l’ajuda de tots vosaltres. Comptem amb tu!
Finalment, dir-vos que el grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya i
Independents de Calldetenes, juntament amb els militants i aquelles persones que ens ajuden i
ens recolzen, us volem desitjar el millor pel 2016 disposats, com sempre, a invertir el temps i
esforç que calguin per la millora i el futur del nostre poble.

BON NADAL, FELIÇ I MILLOR 2016 !!!

