
� El 24 de març del 2006, amb el govern d'ERC al cap-
davant, Sant Joan inaugurava l'alberg municipal Ruta

del Ferro. Un avenç municipal que mai va comptar amb
el suport i els vots favorables del PSC, llavors a l'oposi-
ció. Amb aquest nou equipament la vila incrementava

86 places turístiques al centre de la vila. Una gran opor-

tunitat de poder pernoctar més d'una nit al centre del

municipi i que, en aquell moment, era una quimera.

Milers de persones s'hi han allotjat durant aquests pri-

mers 10 anys i la pro activitat de la direcció i dels seus

treballadors ha sigut cabdal per fer de l'alberg un refe-

rent comarcal, promovent accions com l'estada de joves
a arreu d'Europa o el foment d'activitats familiars.

Cal continuar apostant per aquest equipament i el seu
entorn. 10 anys després es connectarà la Ruta del Ferro
amb la Vall de Camprodon, resta però, la connexió amb

Garrotxa. Pedalem-hi junts.

� ERC de Sant Joan ha impulsat els guardons Emma de

Barcelona. Un certamen que pretén reivindicar la figura
històrica de l'Abadessa Emma, mitjançant el reconeixe-
ment anual de persones i col·lectius que hagin destacat
per l'emprenedoria, la defensa dels drets socials, el fo-
ment de la llengua i la cultura catalanes i la divulgació
de les particularitats del nostre municipi. En definitiva,
es pretén reconèixer la trajectòria dels santjoanins i sant-
joanines que treballen i dediquen el seu temps a millorar
el nostre poble.

Els guardonats seran proposats mitjançant un
procés participatiu que fiscalitzarà un jurat in-
dependent. A la primera edició del certamen
hi han participat 60 persones i el jurat, confor-
mat per la Rosa Freixenet, l'Anna Nicolau, en
Jordi Soy, en David Bartrina i en Joan
Moncanut, ha conclòs que els primers recone-
guts en els fossin enEmma de Barcelona

Ramon Vila i la Unió Excursionista de Sant
Joan de les Abadesses.

Ramon Vila destaca per la seva vinculació cul-

tural a la vila. És membre de l'actual Junta del

Monestir i coordinador del Ball dels Pabordes, i ha contri-
buït a recuperar i millorar espais i elements emblemàtics
de Sant Joan.

La és una entitat amb més de 42 anysUnió Excursionista

d'història que ha aconseguit acostar l'excursionisme a la
població de Sant Joan i és la responsable de l'organització
d'activitats que han donat a conèixer el nom de la vila més
enllà del territori català, que ha aconseguit una forta unió i
cooperació de la població durant la seva realització.

Anem per feina!

Sant Joan
de les Abadesses

esquerra.cat/santjoanabadesses
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Incrementar la competitivitat d'empreses i professionals lliures mitjançant el desplegament

de la Fibra Òptica a Sant Joan. Altres municipis de la comarca ja ens han passat al davant.

Evitar la destrucció del jardí de la Fundació Emma per transformar-lo en la nova parada

d'autocars. Per un millor benestar de la nostra gent gran, ha de continuar essent un espai
d'esbarjo pels residents.

Mantenir anualment el que viuen soles i establir unsuport i la cura de les persones grans

servei "Bon Dia" d'acompanyament diari.

Instal·lar una , per fomentar l'ús de lescaldera de biomassa a l'actual edifici Mestre Andreu

energies renovables, en lloc de la caldera de crema de combustible fòssil que es preveu.

Desplegar la i dur a terme les actuacions oportunes de formació illei de l'homofòbia

assessorament.

Arranjar l'espai infantil de la Coromina del Bac després de mesos amb mal estat.

Fomentar un per decidir una part de les inversions del 2017.procés participatiu

Bonificar el 50% l'IAE d'empreses que o que utilitzin ocontractin majors de 50 anys

produeixin energies renovables.

Congelar la Plusvàlua. ha incrementatL'equip de govern per aquest 2017 els dos factors que

la regulen un 40% i 25% respectivament.

Estudiar possibles per la realització de franges contra incendis que hanbonificacions fiscals

d'assumir cases aïllades dels barris de la Plana, Molí Petit i Pla del Roser.

Ampliar els horaris d'obertura de la deixalleria i evitar que sigui una àrea incontrolada de

brossa. Buscar l'excel·lència del Porta a Porta ibonificant als usuaris que millor reciclin

aconseguir arribar a la quota del 80% de reciclatge com altres municipis catalans que
practiquen aquest sistema de recollida.

Donar suport tècnic per complir la llei que obliga a queretirar les plaques franquistes

encara perduren en alguns habitatges de la vila.

Eliminar les barreres arquitectòniques que existeixen, des de la Coromina del Bac fins al

centre de la vila.

Retransmetre els plens municipals via per fomentar la transparència.streaming

Hem instat al govern espanyol a millorar els accessos dels polígons de Llaudet i cal Gat i a

cedir l'antiga caserna de la Guàrdia Civil habitatge socialper transformar-la en per,

destinar-la a joves i a persones amb dificultats econòmiques.

Hem defensat les mocions d'adhesió al i les de suport alPacte Nacional pel Referèndum

Sector Agroalimentari Català Perquè no ens fotin el Tren.i a la plataforma

Què hem proposat?
2 anys de , més de 130 propostesmandat



L'any 2016 l'equip de govern va haver d'aprovar un

pla econòmic financer per disminuir l'excés de

despesa produït el 2015. Tot i això el deute de

crèdits a curt i llarg termini ha incrementat més de

140.000 € supera els, l'endeutament total encara

2,4 milions d'euros i les factures pendents de

pagament van ascendir als 450.000 euros a finals

d'any.

L'IBI s'ha apujat aquest 2017 i es preveu recaptar 1,3

milions d'euros per aquest concepte i reconduir la
delicada situació econòmica en què es troba
l'Ajuntament. En el seu moment, es va tombar la
proposta d'ERC i de CiU per sol·licitar la rebaixa dels
valors cadastrals al Ministeri d'Hisenda i poder
disminuir l'impost el 2018. Una rebaixa del 8% que
l'equip de govern hagués pogut aconseguir també
per aquest 2017 i que va decidir no peticionar.

El grup municipal d'ERC va reprovar que

l'Ajuntament, l'any 2015, es financés amb 50.000

euros provinents de la Fundació Emma.

Els impagaments de taxes i impostos municipals
continuen persistint. Si l'any 2016 la xifra ascendia
als 255.000 euros, en els primers mesos d'aquest
2017 ja assoleix els 40.000 euros.

L'establiment dels joves de Sant Joan de les
Abadesses sembla que és una qüestió políticament

poc prioritària per l'actual equip de govern. MES va

impedir l'aprovació de les propostes d'ERC per

facilitar l'accés dels joves a l'habitatge a través de

l'establiment de bonificacions fiscals del 15% i 50%
respectivament; de l'IBI i de l'impost sobre construc-
cions, instal·lacions i per obres de nova construcció o
reforma, a habitatges de lloguer o propietat per a
joves de fins a 35 anys.

El trasllat dels centres educatius a la Coromina del
Bac comportarà una disminució de la vida social al
centre de la vila. Per evitar aquest fet, cal anticipar-
se i donar un nou ús als actuals edificis. Des d'ERC
hem proposat que l'edifici de l'Abadessa Emma es

transformi amb la futura biblioteca municipal.

La primera fase del es podrianou centre escolar

iniciar aquest any. Hem demanat que el nou centre

disposi de , quecuina, gimnàs i una plaça coberta

haurà de ser accessible per tota la població.

Després de desenes de caigudes, la proposta

reivindicada pels regidors d'ERC d'eliminar els

fitons de can Creuet i ampliar-ne l'aparcament i les

voreres, ha aconseguit obtenir dotació pressupost-

ària per aquest 2017. Ara només faltarà actuar al
carrer Joan Maragall per acabar definitivament amb

les caigudes. No es pot esperar més.

Continuem insistint en la necessitat de disposar

d'una sala de vetlla en bones condicions. No pot

ser que l'equipament es quedi sense calefacció quan
s'està utilitzant. Cal planificar la construcció del nou
equipament al costat del cementiri.

L'any 2015 va finalitzar l'aportació econòmica de la
Llei de Barris que ha permès canviar radicalment la
Vila Vella. Tanmateix, encara manquen per finalitzar
set carrers. L'alcalde va prometre arranjar-ne un per

any. Després de dos anys, s'ha incomplert la

promesa deixant el projecte inacabat. Ja no és una

prioritat?

L'equip de govern va mostrar la seva ferma oposició

política i personal a la proposta d'ERC d'apostar

pels apartaments turístics. Ara, són una de les

principals fonts d'allotjament del municipi i l'equip
de govern en defensa la implantació.

In memoriam
El passat mes d'abril ens va deixar l'Albert Julve, regidor

de l'Ajuntament durant el mandat 2003-2007.

Company, amic, descansa en pau.



Oriol Junqueras

Perquè des de 1957 ja s’han realitzat més de 70

referèndums d’autodeterminació al món i

nosaltres hi tenim el mateix dret (Ja, Oui, Da,

Yes… Sí).

Perquè el nou estat podrà revertir en els

ciutadans tot l’esforç que aquests realitzen i ara

no reben.

Perquè les estaran enpensions més garantides

una República catalana, tenint en compte que es

paguen amb les cotitzacions i a Catalunya són

més altes.

Perquè volem lluitar contra la pobresa

energètica, l’emergència social, posar impostos

a la banca o als habitatges buits, i tot allò que

ajudi als nostres conciutadans sense que un

estat ens ho impedeixi.

Perquè serem les dones i els homes,

conjuntament, qui posarem les bases de la nova

República, garantint-ne la desigualtat efectiva

de l’inici.

Perquè la millor manera de defensar les

llengües pròpies de Catalunya és tenir un estat

propi.

Perquè volem construir un nou estat on la

corrupció no hi tingui lloc per fer un país més

net, més just i més transparent.

Perquè i hi volem formar partcreiem en Europa

amb veu pròpia.

Perquè volem un estat on puguem acollir les

persones refugiades sense demanar permís.

Perquè volem un estat on l’objectiu sigui sumar

drets, mai restar-ne.

Per la de tots aquells que ens hanmemòria

precedit i per garantir el de lesfutur

generacions que vindran.

L’únic canvi possible. Fem-ho!




