
EDITORIAL

Amb Esquerra,
un pas endavant

Esquerra és un partit viu, obert, que 
mira cap al futur sabent d’allà on vé, 
sabent  allà on vol anar i quins camins 
vol triar per arribar i aconseguir el seu 
objectiu fi nal: una Calella amb oportu-
nitats per a tots i totes com a peça d’un 
país lliure que ha escollit el camí cap a 
la llibertat i la plena sobirania.

Des dels seus inicis, Esquerra ha 
passat per molts moments, ha conegut 
situacions diverses, adversitats, mo-
ments d’esperança,  de creure que tot 
és possible.

Ara ens trobem en un moment cabdal: 
tenim la responsabilitat de saber trans-
metre tota la feina portada a terme 
al govern de la ciutat i al govern del 
país com a garantia de treball honest, 
sincer, pacient i tenaç per al futur que 
tots i totes volem millor.
 
L’assemblea d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Calella, assumint 
aquest repte, ha triat  la Cristina 
Gómez com a candidata per encapça-
lar la llista d’Esquerra a les eleccions 
municipals del 2011.

Tenim al davant uns mesos de treball 
intens per transmetre amb il·lusió el 
nostre missatge, les nostres propostes 
per la ciutat. La Cristina compta amb 
tot  el nostre suport i des d’aquest 
espai us volem demanar a vosaltres, 
persones que viviu i que us preocu-
peu per la ciutat, que us impliqueu i 
participeu en el nostre projecte que 
és, alhora, un projecte compartit per a 
tots i totes.

Cristina:
endavant amb
la ciutat i el país!

Pilar Rocafort i Vidal
Presidenta
d’Esquerra Calella

L’assemblea local de militants d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Calella ha 
escollit per unanimitat la persona que 
encapçalarà la llista del partit a la nostra 
ciutat a les properes eleccions municipals. 
Es tracta de la jove Cristina Gómez i Gili, 
nascuda a Calella fa 29 anys. 

Un dels besavis de la Cristina, en Joaquim 
Arnau, es va fer popular a Calella per 
l’establiment que regentava, una botiga 
de subministrament de petroli, per les 
estufes i cuines de les llars dels calellencs 
i calellenques. Tan és així que avui en la 
presentació de la nostra candidata es fa 
imprescindible fer-hi referència. 

A nivell personal, el seu primer contacte 
escolar el fa a les Hermanitas, després a 
Lestonnac i, posteriorment, a l’Escola Pia 
de Calella. Professionalment, ha treballat 
realitzant diversos estudis en l’àmbit 
social, a l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona i a la Fundació 
Jaume Bofi ll, entre d’altres. Actualment 
treballa al grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya de la Diputació de Barcelona.

L’interès per la política...

La Cristina sempre ha estat interessada en 
conèixer les formes d’organitzar-se de les 
diferents societats i col·lectivitats i veure 
quines són les relacions de poder que hi ha 
en els diferents estats. I aquesta inquietud 
la va empènyer a estudiar i a llicenciar-se 
en Ciències Polítiques i de l’Administració, 
a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fruit d’un intercanvi universitari acaba 
la carrera a la Universitat d’Estocolm, a 
Suècia. Posteriorment, cursa els cursos del 
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials a 
la Universitat Pompeu Fabra. I actualment 
estudia Psicologia a la Universitat Oberta 
de Catalunya.     

A Esquerra...

És vicepresidenta de la Federació 
comarcal d’Esquerra Maresme i secretària 
d’Organització de la Regió Metropolitana 
de Barcelona d’Esquerra. Consellera 
Nacional del partit des del 2007.

Considera el partit una eina per aconseguir 
millorar les condicions de vida que ens 
han tocat viure. Convençuda que el país 
es construeix des de la base, fent política 
en els municipis. Independentista mentre 
no tinguem la plena sobirania nacional 
per poder decidir com volem governar-
nos, d’esquerres mentre sigui necessari 
lluitar per la igualtat real d’oportunitats i 
republicana mentre tinguem una forma 
d’estat en la qual els màxims representats 
del poble es perpetuen de forma no 
democràtica.

Cristina Gómez, candidata 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a les municipals

Pilar Rocafort i Vidal

d’Esquerra Calella

Cristina Gómez, alcaldable d’Esquerra.
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El maig vinent celebrarem eleccions municipals. Què suposa per 
tu encapçalar la candidatura d’Esquerra a Calella?

Per mi representa una gran responsabilitat. Estic molt 
il·lusionada i molt engrescada per pensar en la Calella del 
futur, partint de la feina feta al llarg dels darrers anys des 
del govern municipal, i per impulsar nous projectes. Sóc 
conscient de la dedicació i l’esforç que requerirà aquesta 
tasca però a dia d’avui estic disposada a donar tota la meva 
capacitat i temps, i ho intentaré afrontar amb la màxima 
responsabilitat. 

Encara és aviat però... quins objectius programàtics destacaries?

Cal tenir en compte que la crisi econòmica que estem patint 
i les dificultats que a dia d’avui pateixen els ajuntaments 
per finançar-se, en general, seran dos condicionants que 
penso que caldrà tenir en compte de cara als projectes que 
dissenyarem i proposarem, que hauran de ser ambiciosos 
però alhora molt realistes. Ens queda molta feina per fer en 
relació al programa però sí que tinc clar que caldrà treballar 
amb molta profunditat i a consciència un paquet de mesures 
en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació, atenent 

les dificultats econòmiques que patim com a societat i de 
forma individual també. D’altra banda, sempre he pensat 
que cal donar un impuls a la promoció del civisme i a la 
convivència ciutadana. Per mi és bàsic que entre tots i totes 
siguem capaços de generar complicitats per gestionar l’espai 
públic, cultivar els valors de la convivència i el respecte 
mutu. I crec que l’administració local hi té un paper 
important en aquest sentit. D’altra banda, una altra línia de 
treball que crec prioritària és la que fa referència al treball 
per preservar la identitat de Calella, és a dir, ser capaços de 
posar en valor la nostra història, l’emprenedoria històrica 
dels calellencs i callellenques, punters, per exemple, en 
l’àmbit del turisme o el comerç, o altres aspectes que ens 
caracteritzen com la riquesa del comerç de proximitat. I 
això requereix un treball transversal i de consens. 

I quin serà el mètode? A vegades diuen que les formes són més 
importants que els continguts...

Bé, per mi no ho són més, però sí igual d’importants. Crec 
en l’honestedat en la política, la senzillesa i l’honradesa. I 
penso, sincerament, que són plenament compatibles amb 
l’ambició. Qualsevol actuació o acció pública porta associats 
uns determinats valors i, personalment, penso que cal 
vetllar per tal que els valors que són millors per la gestió 

“Estic molt il·lusionada i 
molt engrescada per pensar 
en la Calella del futur”

“Sempre he pensat que 
cal donar un impuls a la 
promoció del civisme i a la 
convivència ciutadana”
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Cristina Gómez
candidata d’Esquerra 
per Calella

“Crec en 
l’honestedat 
en la política, 
la senzillesa i 
l’honradesa”

“Cal escoltar, parlar i 
debatre amb la ciutadania.
Jo m’hi comprometo”

del bé comú siguin sempre ben presents. En aquest sentit, 
veig necessari continuar impulsant un model de governança 
republicana, això és, un model basat en la humilitat en 
l’exercici del poder, en la cultura de l’esforç, la promoció de 
l’excel·lència, la transparència, el compromís. D’altra banda, 
entendre l’eficàcia i l’eficiència com a valors fonamentals de 
l’administració pública.

Darrerament, es constata que una part de la ciutadania està 
desil·lusionada amb la política. Quina és la fórmula que cal 
utilitzar per guanyar la confiança de la gent amb la política?

Certament, estem en un moment difícil per a la política. I, 
en aquest sentit, cal que els partits, tots, en prenguin bona 
nota. Cal fer autocrítica. Ara bé, per aquest mateix motiu 
ara és el moment de reivindicar la política, millorant les 
formes que s’utilitzen, essent propositius i no utilitzant la 
crítica fàcil. Cal escoltar, parlar i debatre amb la ciutadania. 
I amb això jo m’hi comprometo. La política, en definitiva, 
està feta per i per a persones i amb les mateixes persones. 
Cal desfer la imatge per la qual a vegades es veu que a una 
banda hi ha la classe política i a l’altra la ciutadania. Cal 
teixir i alimentar la confiança recíproca entre tothom. I 
aquest és un gran repte però, en la política local, tenim una 
oportunitat irrenunciable. 

Fira de Calella i l’Alt Maresme, amb els companys d’Esquerra. 

Onze de Setembre del 2010, parlament a la Plaça de Catalunya de Calella. 

Un somni...

Una Calella capdavantera en una 
Catalunya i uns Països Catalans 
independents, gaudint de la plena 
sobirania i llibertat nacionals

En el teu temps lliure...

Passejar i viatjar

Detestes...

Les actituds prepotents
 
Un color...

El blau

Un moment del dia...

El capvespre
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Josep
Basart i Pinatel·li 
Alcalde de Calella
de 1999 a 2007

Marina
Benet i Salichs 
Botiguera

Maria Carme 
Campà i Cano 
Regidora 
de Comerç, 
Consum i Fires

Jaume Puig i 
Tomàs 
Regidor 
d’Hisenda, 
Esports i
Règim Interior

Joan Puigcercós 
i Boixassa 
President 
d’Esquerra

Annelie
Åkerberg 
Dependenta i
mestressa de casa

Albert
Arcas i Pons 
Fotògraf i
naturalista
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Què opinen de la Cristina?

L’Ajuntament necessita iniciar una nova etapa, amb una perso-
na al capdavant que tingui il·lusió per liderar un projecte nou, 
que tingui propostes realistes i possibles, que sigui honesta, 
sense “temes pendents” a resoldre a nivell personal ni que doni 
lliçons de com s’han de fer les coses. Una persona de Calella..., 
i aquesta, per mi, és la Cristina Gómez!

He tingut la sort de conèixer a la Cristina i puc dir que és una 
persona honrada, íntegra, treballadora i discreta fins a passar 
desapercebuda. Per la seva formació i capacitat està preparada 
per fer front al que es proposi.

Qui pensi que una calellenca no 
pot ser jove i estar preparada, ser 
intel·ligent i lluitadora, sincera, 
discreta, responsable i treballadora no 
coneix la Cristina.

Persona prudent, preparada,  intel·li-
gent i amb capacitat de treball.
La Cristina, amb la seva decisió ferma 
i valenta, garanteix amb normalitat el 
canvi generacional.

La Cristina Gómez és una persona 
constant, treballadora, seriosa que serà 
una gran alcaldessa per Calella.

La Cristina és una noia amb molta empenta. No es deixa influir 
per ningú i té les idees clares. És molt valenta, m’ho va demos-
trar anant a estudiar, sola, a Suècia on el clima, les costums i la 
gent són molt diferents a les d’aquí. Ho dic per experiència.

Amb la Cristina fa anys que ens coneixem i fa anys que em 
pregunto com podia algú jove, amb tantes ganes i amb tant 
coneixement i tant tracte del dia a dia dels municipis d’arreu de 
Catalunya no invertir aquesta experiència a Calella?
Cristina, no perdis la sinceritat i la seriositat del teu treball.
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