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1979 O FUTUR?
El proper diumenge tenim l’oportunitat de dir la nostra.
Aprofitem-ho i anem tots a dir el que pensem.
De fet el NO posa de costat grups que per ideologia no
s’entén com poden defensar una mateixa causa… fins
ara. Potser dir No suposa només una rebequeria per
una foto que algú volia i no va tenir.
El SÍ de moment és peix al cove respecte al document
de 1979. El SÍ vol ser un pas endavant, potser més
petit del que volíem… però un pas de futur. El SÍ és un
punt de partida per negociar un futur amb noves millores. Un SÍ és de moment tenim aixo i de fet serà feina
dels polítics de lluitar per millorar-ho…que per això treballen: per debatre, per negociar, per parlamentar.
El 18 de juny hem d'escollir entre un nou Estatut que
suposa un avenç en tots els àmbits i un Estatut que s'ha
quedat petit i antiquat. Nosaltres entenem que és un pas
endavant i una millora, qui hi pot estar en contra? No votis
en contra de Catalunya, no votis NO, com vol el PP i... ERC.
Existeixen com a mínim 11 arguments que justifiquen
el fet que aquest Estatut és un salt endavant al qual
cal donar suport:
1. El concepte de nació figurarà a l’Estatut. Això suposa una fita històrica, ja que és la primera vegada
que les Corts espanyoles reconeixeran que
Catalunya és una nació.
2. Drets històrics. És una novetat clara respecte a
l’Estatut de l’any 1979, i atorga a Catalunya singularitat en aspectes com cultura, institucions o finançament local, entre d’altres. D’aquesta manera, es trenca la tesi espanyolista que considera que els drets
històrics són exclusius de les comunitats forals.
3. Llengua. Per primera vegada, es preveu el dret i el
deure de conèixer el català, cosa que l’equipara
amb el castellà.

4. Territori. Es dóna un major reconeixement institucional a la comarca. Les vegueries substituiran les
diputacions.
5. Justícia. Es crea el Consell de la Justícia de
Catalunya i el català serà un mèrit determinant per
ser jutge al nostre país.
6. Competències. Es defineix per primera vegada la
tipologia de les competències (exclusives, compartides i executives). Fins ara, es feia una lliure interpretació sobre aquesta qüestió, i ara quedarà fixat,
cosa que serà decisiva en els casos de conflicte
amb l’Estat.
7. Avenços en diverses matèries: agricultura, comerç,
cultura (Catalunya podrà participar a la UNESCO),
dret civil, immigració (la Generalitat podrà atorgar
permisos de treball), ports i aeroports, rodalies
(traspàs a la Generalitat), seguretat, treball, fins a
un total de 58 matèries.
8. Es reconeix que la Generalitat és Administració
única o ordinària (la Generalitat és Estat).
9. Bilateralitat. Es crea la Comissió Bilateral, amb
àmplies funcions. Aquest nou mecanisme permetrà
a la Generalitat intervenir en polítiques que són
competència de l’Estat.
10. Es reconeix la participació de Catalunya a la Unió
Europea i s’inclou un capítol dedicat a acció exterior.
11. Finançament. En termes reals, suposa clarament
un canvi de model. Per primera vegada, el conseller d’Economia haurà de fer un taló al ministre
d’Economia, i no a l’inrevés, com succeeix fins ara.
Per totes aquestes raons us demanem votar pel futur
de Catalunya. Vota SÍ a l’Estatut.
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VOLEM UN POBLE MILLOR
En aquests moments, en el Parlament es comença a
decidir sobre la nova llei d’urbanitzacions i edificacions. Les principals bases d’aquesta nova llei són l’adequació al medi ambient i el respecte a l’entorn.
També es preveu la possibilitat que els ajuntaments
tinguin més força per tal d’acceptar o denegar els
plans parcials d’actuació presentats per empreses i
particulars.
En el nostre ajuntament sembla que les coses vagin
pel camí contrari. En l’anterior edició del Parlem-ne
explicàvem que en el nostre poble teníem oberts tres
plans parcials que havien de portar a la construcció de
700 nous habitatges. Ara aquesta notícia ja està desfasada: des de fa poc ja són 4 els plans parcials que
tenim en marxa.
Calldetenes és amb 5,8 Km2 el tercer municipi més
petit de la comarca. Així doncs, hem de tenir molta
cura de preservar el terreny al màxim, ja que és la joia
més preuada que podran gaudir les futures generacions, i no deixar-los amb un futur hipotecat per una
planificació errònia.

Malgrat ser un municipi petit hem patit tot un seguit
d’incidències en els darrers anys: la línia elèctrica d’alta tensió (que marxarà de casa de nostra… per portar
el problema a un altre lloc i, a més, de moment encara hi és), la construcció de l’eix transversal (que ha
dividit en dos el municipi efectant terrenys agrícoles de
gran importància, i que per cert l’any que ve està previst que comencin les obres pel seu desdoblament), a
llarg termini el projecte de l’eix ferroviari, (precisament
aquest projecte ens podria tornar a afectar doblement
si finalment s’inclou el raval o connexió eix ferroviari
amb la línea Barcelona-Puigcerdà), etc.
Així doncs, després de tot això, com quedarà el nostre
petit municipi? No podem actuar entre tots amb una
mica més de visió de futur? Pensant amb la sostenibilitat d’un entorn que els darrers 10 anys l’estem transformant desmesuradament?
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BONA REVETLLA DE SANT JOAN!

COMARQUES I VEGUERIES

El grup municipal de Convergencia i Unió i
Independents de Calldetenes us desitgem a tots una
bona revetlla de SANT JOAN!

En aquests últims mesos s’ha revifat la polèmica
sobre la nova divisió comarcal que en algun moment
haurà d’aprovar la Generalitat. En el cas de la nostra
comarca volem parlar d’alguns fets significatius: en
primer lloc, l’enquesta que es va publicar a diversos
periòdics i on no tots els alcaldes d’Osona semblaven
tenir prou clara la defensa de la nostra comarca.

“Al voltant de les fogueres de Sant Joan hi ha una gran
quantitat de creences. La més universal és la que atorga als focs que cremen avui virtuts de caràcter remeir,
purificador i fertilitzador. En la línia de les virtuts
remeieres, hom creu que qui salta el foc de Sant Joan
té la salut assegurada per tot l’any.
Una altra creença, aquesta en la línia del seu carácter
fertilitzador, era que els fadrins no eren aptes per a
casar-se fins que no havien saltat, com a mínim, set
focs de Sant Joan.
En el sentit de la purificació hi ha la creença que el foc
de Sant Joan espanta els éssers malèfics que infesten
l’aire. Per això, a molts indrets hi havia el costum de
tirar llenya verda al foc perquè fes força fum, el qual,
en escampar-se per la població, la guardaria de mals
esperits, bruixes i diables.”

Hi ha també la qüestió de les vegueries: la posició de
l’actual govern de la Generalitat és la de crear una
regió de la Catalunya Central, amb capital a Manresa i
ramificacions a Berga, Igualada, Solsona i Vic.
Nosaltres pensem que tant per Calldetenes com per
Osona seria millor tenir una vegueria o regió amb capital a Vic, més que no pas una Catalunya Central amb
capital a Manresa i ramificacions fins a Igualada i
Solsona. No entenem el manifest de diferents alcaldes
d’ERC, entre ells el nostre, que defensaven la
Catalunya Central, i ens agradaria una justificació, perquè per a nosaltres primer és el què tenim més a la
vora, i com a tal ens sentim més identificats amb
Osona que amb Manresa.
Si us plau, tinguem més sentit comú i no fem demagògia després dient que pensar obertament que és millor
tenir la capital de la nostra vegueria a Vic en lloc de
Manresa vol dir que Vic vol menjar-s’ho tot… que vol
engolir els pobles del costat. No senyors. Demanar
aquesta vegueria amb capital a Osona vol dir que per
qualsevol ciutadà de Calldetenes i comarca és més
fàcil i hi té més a guanyar fer les gestions a Vic que no
a Manresa com proposen PSC i ERC. Vol dir més descentralització a favor no només de les grans comarques. Tenir vegueria a Vic vol dir que guanya Osona,
guanya Calldetenes!
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RESPOSTES AL CONCURS DE L’ANTERIOR PARLEM-NE
Malgrat que la participació ha estat nombrosa, ningú no ha aconseguit endevinar correctament la localització de
les 8 fotografies. En aquest número del Parlem-ne en podeu veure les solucions. Guardem el pernil que sortejàvem entre tots els encertants pel proper Parlem-ne, en el qual tornarem a proposar un concurs d’entreteniment.
Som autocrítics i demanem perdó per haver posat el llistó tan amunt, però això també ens serveix per veure que
hem de conèixer més els racons i indrets que tenim més a la vora. És costum en totes les persones voler viatjar
lluny a admirar paisatges ben bonics, quan molt sovint, sense saber-ho, tenim racons preciosos ben a la vora de
casa.

1. C. Barcelona

2. C. França

3. C. Sant Martí (Ca la
Munda)

4. C. Verge de la Mercè

5. C. Can Gom

6. C. Barcelona

7. C. Unió

8. Portalada de l’església romànica de Sant
Martí de Riudeperes

CONTACTE
Feu-nos arribar les vostres preocupacions, suggeriments, preguntes i critiques a l’adreça de correu electrònic
calldetenes@correucatala.com. Ens agrada estar al vostre costat i poder parlar en el proper Parlem-ne de
temes del teu interéès, així doncs, no ho dubteu, AJUDEU-NOS A CONSTRUIR EL PROPER PARLEM-NE.

