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Assemblea local

Excusas de mal pagador o la amnesia del equipo de gobierno
En la junta de portavoces que trató el tema de las propuestas de inversión del

(plan Zapatero
2),nuestro portavoz en el ayuntamiento, Toni Garcia, propuso destinar
1.200.000 � del mismo para la construcción de la tercera guardería. CiU
desestimó la propuesta y prefirió gastar

Esta guardería habría salido totalmente gratis al ayuntamiento.
Pero lo más irritante es que ahora salga la concejal de turno excusándose
para no hacer la guardería en que la Generalitat no tiene línea de subvención
para estos equipamientos.
A eso se le llama cinismo y pretender echar la pelota al tejado de otro, cuando
la verdad es que si no hay una tercera guardería es porque no le da la gana a
CiU.

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

1.218.000 euros en cámaras de
videovigilancia y semáforos.

125
nens i nenes sense

escola bressol
municipal

Plan Zapatero 2
Propuestas de gasto:
CiU.- 1.218.000 � para un centro de control del
tráfico.(Aprobado por CiU)
ICV-EUiA.- 1.200.000 para la creación de una
nueva guardería.(Rechazado por CiU)
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Si tens alguna queixa o suggeriment sobre temes
municipals porta'l a ICV-EUiA

4 A la nostra seu, carrer Mas Baell, 2-baixos:
de 6 a 8 de la tarde de dilluns a divendres.

4 Al despatx del nostre grup a l’Ajuntament:
dilluns  i dijous de 12 a 13.

ESPAIS
NATURALS
I BIODIVERSITAT

S'acaba de declarar el nou Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
i es preveu declarar dos nous parcs: el Parc Natural de les Muntanyes de
Prades i el Parc Natural de Collserola.

DESENVO-
LUPAMENT
SOSTENIBLE

El desenvolupament sostenible també vol dir creació de llocs de treball. El
sector ambiental compta amb més de 2.000 empreses a Catalunya en la
producció de béns i serveis ambientals, que ha creat més de 40.000 llocs
de treball.

RECERCA I
DESENVOLU-
PAMENT

El Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (...) fa que la Generalitat i
les empreses invertim en R+D 89.500 milions d’euros en els propers 11
anys.

MÓN LOCAL

Des del govern de la Generalitat estem ajudant els ajuntaments com mai
s’havia fet.
Hem multiplicat per 4 les inversions en equipaments per als ciutadans.
En 3 anys, hem augmentat un 48% les transferències al món local.

UNA GESTIÓ
MÉS TRANS-
PARENT

No és només que intentem fer les coses millor, és que fem coses que
els governs de CiU no havien fet mai.

L’EDUCACIÓ,
PRIORITAT
D’UN GOVERN
D’ESQUERRES

El Departament d’Educació ha duplicat el pressupost destinat al sistema
educatiu respecte als governs de CiU.
Les beques i ajuts han passat de 15,5 milions d’euros (curs 2003- 2004)
a 83,2 milions d’euros ( curs 2009-2010), 5 vegades més.

LA LLEI
D’EDUCACIÓ:
DIR NO QUAN
CAL DIR NO

Iniciativa Verds-Esquerra Unida no ha votat contra els socis de govern.
Són més aviat els socis de govern els qui han votat una llei, amb la dreta,
que va contra els pactes de govern i contra l’acord amb el món educatiu
de Catalunya.

LES INFRAES-
TRUCTURES
CULTURALS

En 7 anys hem duplicat el pressupost destinat a cultura (de 242,3 milions
d’euros el 2003 a 453,2 milions el 2010).
L’objectiu final és fer efectiu el dret de totes les persones a accedir en
condicions d’igualtat a la cultura.

UN NOU
CONTRACTE
SOCIAL ENTRE
DONES I
HOMES

Hem doblat el pressupost
que destinem a les polítiques
de dones, de 55 milions
d’euros l’any 2006 a 118
l’any 2009.
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1º de Mayo: Segunda Fiesta de l’Espurna

Vista parcial de la fiesta Entrega del premio l’Espurna
2010 a la compañera Maribel
Carmona

Entrega del premio l’Espurna
2010 a la Plataforma per la Pau
de Lloret de Mar

FORO SOCIAL DE LES ESQUERRES DE LLORET
El passat 7 de juny es va presentar públicament el Fòrum social
de les esquerres amb l'objectiu d'aglutinar a les organitzacions i
persones d'esquerres amb el fi de donar altres sortides,
solidàries i justes, a l'actual crisi del sistema econòmic.

Es tracta de lluitar en defensa de l'enfortiment de l'Estat del
benestar i contra un model politic, social i economic que genera
marginacio, desigualtat i precarietat.

En resum; reclamem que l'economia estigui al servei de les
persones i no les persones al servi de l'economia.
Cridem a la ciutadania a participar en totes aquelles

manifestacions, mobilitzacions i actes que es facin al territori per evitar que la crisi la paguin els
de sempre.

El Gobierno central, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco mundial quieren acabar con el estado del bienestar en Europa , en España

y Cataluña.
"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos
políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del
zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se

enorgullece y ensancha el pecho diciendo
que odia la política.
No sabe que de su ignorancia política nace la
prostituta, el menor abandonado y el peor
de todos los bandidos que es el político
corrupto, mequetrefe y lacayo de las
empresas nacionales y multinacionales".

Bertolt Brecht

QUE NO TE ENGAÑEN:
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SON LOS
QUE GARANTIZAN Y HACEN REALIDAD
TUS DERECHOS SOCIALES
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Si vols rebre informació de les nostres activitats omple
aquesta butlleta i porta-la a la nostra adreça:

VINE AMB NOSALTRES

NOM i COGNOMS____________________________________

ADREÇA____________________________________________

TELÈFON___________________________________________

C/Mas Baell,2-baixos.

Coalició d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
C/Mas Baell,2-baixos - Tel: 972901523
Correu : icv_euia@iservicesmail.com
WEB: icvlloreteuia.wordpress.com

Per ajudar a mantenir la publicació podeu ingresar el vostre ajut al c/c  2100 - 3200 - 912201234980 de “La Caixa”

En el ple municipal de Juliol del 2009, de la queixa rebuda per
l'Associació de veïns del barri de Can Carbó - Mes Baell, referent a
l'existència en superfície d'uns contenidors d'escombraries, al carrer
Girona, que donaven mala imatge i pudors, presentem un prec
demanant que s'enterressin els esmentats contenidors. Resultat de
la nostra feina els contenidors estan actualment enterrats.

després

DES DE L’OPOSICIÓ TREBALLEM PER LA CIUTAT

MOCIÓ QUE VAM PRESENTAR AL PLE D'ABRIL DEMANANT EL CANVI
D'EMPRESA SUBMINISTRADORA D'ENERGIA ELÈCTRICA A

L'AJUNTAMENT
El grup municipal d'ICV-EUiA va presentar una
moció al ple en els següents termes:
1er.- Instar a l'equip de Govern Municipal de Lloret
de Mar que procedeixi a canviar d'empresa
proveïdora del subministrament elèctric.

Finalment, davant de la presentació d'una
esmena del grup de CiU, en el sentit de denunciar
el contracte amb FECSA-ENDESA al terme del
mateix per obrir un concurs per proveir
l'electricitat, valorant el preu i la qualitat en el
servei, no vam tenir més remei que acceptar
l'esmena davant del risc que la nostra moció no fos
aprovada o que s'aprovés una altra encara pitjor.

Després que el nostre alcalde s'omplís la boca en contra de FECSA-ENDESA, arribant fins i tot a
demanar la seva nacionalització, després de la nefasta política

d ' i n f o r m a c i ó
d ' a q u e s t a
c o m p a n y i a
q  u  e v a
e n g a n y a r
reiteradament
a la Generalitat, als usuaris i al propi
alcalde, no entendríem, ni entendria la
població, que es tornés a contractar el
servei amb l'empresa autora dels
pitjors dies de Lloret i que encara
segueix en l'actualitat amb talls
temporals en diversos punts de la
ciutat.

email: antidotojoven.lloret@iservicesmail.com
Adreça: Mas Baell,2-baixos

Tel: 972901523


