Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Un any després de la crisi,
ERC diu que manté el
compromís amb els votants
Un any després del trencament de l'equip de govern -que va
tenir lloc l'abril del 2001- el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha iniciat una campaya -"modesta", la van
definir els regidors- per a un doble objectiu: defensar la identitat
catalana del nostre poble i recordar que els regidors escollits
per la llista d'ERC i que es mantenen fidels a les sigles, continuen defensant les mateixes idees que els van portar a l'ajuntament després de ser la llista més votada en els comicis del 1999.
La presentació de la campnaya, que es porta a terme repartint
uns adhesius entre els cassanencs, es va fer uns minuts abans
de la celebració del ple del passat mes d'abril. Les enganxines
ja s'havien pogut veure pel poble dies abans, amb motiu de la
fira de les entitats, en la qual ERC va repartir aquests papers. Si
per una cara l'adhesiu recorda que Cassà de la Selva és Catalunya, amb una senyera i el noms del nostre poble i de la nació,
per l'altra cara el missatge és mes clar. Aprofitant el paper de
suport, es recorda que a ERC "defensem la nostra identitat" i al
mateix temps que es defensa "el nostre vot", amb una clara
referència a les eleccions del 1999 i al trencament posterior del
grup. Els regidors Xavier Albertí i Emili Mató van destacar que
malgrat la modèstia de la campanya, el gest podia ser prou important per continuar recordant que els cassanencs som catalans i per no perdre la memòria del que ha passat al poble.
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