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IntERCanvi

Entesa ha engegat la piconadora de la
majoria absoluta i res fa pensar que l’a-
turi. Les Enramades, el pressupost, el Pla
de Barris i el combat d’Arbúcies són diver-
sos exemples (n’hi ha més) de projectes
que es tiren pel dret sense consultar amb
l’oposició, temes en què podríem posar-
nos d’acord i no els dóna la gana de fer-

ho. S’ho volen manegar solets i no ens
deixen fer aportacions que podrien millo-
rar les propostes. El pitjor de tot és que el
poble està paralitzat i els grans projectes
es van quedant a l’aigüera: no sabem com
serà el carrer Camprodon i no hi haurà
Naus Ayats ni biblioteca de Can Delfí,
compromisos electorals d’Entesa. L’ex-

cusa, ja sabeu, serà la de sempre. Que no
hi ha un cèntim per culpa d’ERC. Però ja
fa tres anys que manen i només viuen en
els retrets. I això per no parlar de les
males maneres que demostren en les di-
verses sessions del ple municipal quan
fem propostes o els fiscalit zem l’acció de
govern.

UN AJUNTAMENT QUE VA A LA SEVA

Ester Soms
Presidenta de la secció local ERC Arbúcies
@Somsiserem

ENRAMADES
Entesa ha canviat els dos dies de festa local del 2014,
que passen de la Festa Major a les Enramades. Una de-
cisió precipitada, sense consensuar amb els grups de
l’oposició ni havent informat a la gent d’Arbúcies. L’equip
de govern diu que vol potenciar les Enramades, però no
sembla aquest el millor camí per fer-ho ja que s’obren
moltes incògnites: com es farà la consulta ciutadana per
decidir el canvi? I el 2015 què passarà quan les Enra-
mades no caiguin per Sant Joan? On posarem tots els
dies de festa? Les Enramades són de tots i en primer lloc
s’hauria d’haver obert un període de reflexió. Els grans
canvis demanen grans acords.

PLA DE BARRIS
Aquest projecte de la Generalitat de Catalunya proposa una im-
portant transformació de l’espai públic, amb recursos econòmics
molt importants per la columna vertebral que conformen Naus
Ayats, Camprodon i Can Delfí. A més, hi ha inclosos programes
socials, rehabilitació de façanes i creació de nous espais, així com
l’allargament del passeig de la riera entre el carrer Pont i l’Institut
Montsoriu. Entesa ha desmantellat el projecte partida per par-
tida i ha destinat els imports a altres actuacions que no tenen
res a veure amb la filosofia del projecte, oblidant que és un pro-
grama que enllaça diverses legislatures i que hauria d’aglutinar
grans acords entre totes les forces polítiques d’Arbúcies. Diu En-
tesa que la Generalitat no paga, però altres municipis sí que han
obtingut els recursos necessaris per abordar les accions.

Majoria absolutista
PRESSUPOST
Aquesta és l’eina més important de l’ajuntament ja que
determina en què es gastaran els impostos dels ciu-
tadans. I la gent d’Arbúcies té dret a estar ben informada
i rebre aquesta informació de forma puntual. I quina és la
resposta d’Entesa? Amagar el pressupost i no escriure’n
ni una línia en el sis números publicats fins ara al butlletí
municipal Ressons. L’objectiu és clar: allunyar la gent de
la política municipal perquè la política la fan en Pere Gar-
riga i en Jaume Salmeron. I ja se sap que, en les “seves
coses”, no volen ingerències de cap mena.

COMBAT D’ARBÚCIES
El tricentenari de la victòria d’Arbúcies sobre les tropes
borbòniques es va celebrar amb un gran lluïment. Des
d’ERC felicitem la comissió de treball del tricentenari for-
mada per l’equip de govern, tècnics municipals, Museu
Etnològic del Montseny i historiadors locals, un grup de
treball en el qual ens hauria agradat participar si se’ns
hagués convidat. Entesa, com ja és habitual, ens va
menystenir i no va voler comptar amb nosaltres.
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molt breu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
El 4 de febrer de 2014 es van complir 75 anys de l’entrada de les tropes franquistes a Arbúcies sense que l’ajuntament hagi celebrat cap
acte de record i de reivindicació de la nostra llibertat com a poble // Quasi bé 800 cotxes en la 6a trobada de vehicles clàssics celebrada
aquest febrer a Arbúcies, un nou èxit organitzatiu de la colla Clàssics Montseny Guilleries. // Tots els grups municipals hem aprovat recent-
ment per unanimitat una moció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per la sanció dels immobles permanentment desocupats
propietat d’entitats financeres i altres grans empreses // Quasi bé 2.000 firmes recollides a Arbúcies per la gent d’Arbúcies x la Independència
en la campanya Signa un vot per la independència! // Aplaudim la iniciativa de l’Institut Montsoriu en el dia escolar de la pau i la no violència
amb diverses activitats dirigides als alumnes encaminades a reflexionar i reivindicar la pau al món.

L’ajuntament no
s’aclareix amb l’àrea
de serveis socials
Manca informació i transparència en un
servei que afecta les persones més
desfavorides. Entesa no paga al consorci
del Consell Comarcal des de fa molts mesos

Ja fa uns tres mesos que l’e-
quip de govern va anunciant
un canvi de model a l’àrea de
serveis socials de l’ajuntament,
un servei essencial i més amb la
crisi que ens toca viure. I aquest
anunci es fa a través del butlletí
municipal, dels mitjans de co-
municació de les comarques
gironines, etc... com sempre, els
de l’oposició ens n’hem assa -
bentat per la premsa, i quan ho
hem preguntat als plens (i ja en
fa més d’un que ho fem) la neb-
ulosa sempre ha estat la nota
predominant: que si ho farà una
cooperativa de treballadors,
que si es municipalitzarà el
servei, que si es donarà la gestió
a una empresa privada que ho
farà de manera més eficient…

Sembla ser que al final aquesta
última és l’opció escollida, però
seguim desconeixent si hi ha
hagut una oferta pública per
qui prestarà el servei i quins cri-
teris de selecció s’han  seguit.
Evidentment, tampoc ens han
aclarit res. Les setmanes han
anat passant i ara mateix tam-
poc sabem quins són els serveis
que prestarà aquesta empresa.
No sabem si únicament farà

atenció domiciliària o si as-
sumirà els serveis socials bàsics
(treballadora social, edu cadora
social, SAD dependència)

Davant d’aquesta incertesa, els
d’ERC Arbúcies volem treure’n
l’aigua clara i a dia d’avui ens
cons ta que el Departament de
Benestar i Família de la Genera -
litat de Catalunya no ha con-
cedit a l’Ajuntament d’Arbúcies
l’àrea bàsica assistencial que
sol·lici tava per no complir amb
els requi sits indispensa bles per
prestar els serveis bàsics. Per
tant, la situació no ha canviat i
el consorci de Benestar del
Consell Comarcal de la Selva és
qui presta el servei. Tal i com or-
dena el Departament, el con-
sorci és l’únic ens amb potestat
per oferir els serveis socials. Per
altra banda, el govern d’Entesa
no compleix el compromís que
té amb el Consorci i fa molts
mesos que no paga els serveis
socials, tot i que el Consorci ha
prestat el servei de forma inin-
terrompuda a Arbúcies durant
tot aquest temps. Això significa
un incompliment amb el con-
tracte programa de la Gene -
ralitat.

L’àrea de serveis socials de l’ajuntament sempre ha donat un
molt bon servei a la gent d’Arbúcies. Compta amb uns mag-
nífics professionals, i no ho dic per dir ja que he tingut el privi-
legi de ser regidor d’aquesta àrea i veure com treballen. Hi ha
una bona estructura que només cal cuidar i potenciar perquè
plantejar canvis radicals en el model de gestió no depèn només
d’una decisió política. Cal veure si és econòmicament assumible
i si té el vist-i-plau de les administracions competents... Potser
ja és hora que davant aquest desgavell l’equip de govern ens
expliqui com queden els serveis socials a Arbúcies. 

MALA GESTIÓ

Quim Santos
Regidor d’ERC Arbúcies
arbucies@esquerra.org

S’ha de millorar la seguretat en l’accés al Poliesportiu de Can Delfí, així
com l’estat de l’equipament, que mostra signes evidents de deixadesa. 

CAN DELFÍ

#milloremarbucies
Passeges pel carrer i veus coses que no t’agraden?
Què milloraries d’Arbúcies?
Fes-nos arribar les teves propostes: al regidor Quim
Santos, a qualsevol persona d’ERC Arbúcies, mitjançant
les xarxes socials i al correu arbucies@esquerra.org

Pintades vandàliques al safareig de Can Jombo, restaurat per l'ajuntament
al 2008. Demanem a Entesa que netegi les pintades el més aviat possible.

SAFAREIG DE LA PLACETA DE CAN JOMBO
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Per què votem en contra del pressupost
Entesa incompleix els seus compromisos electorals: la biblioteca i les Naus Ayats
quedaran pendents, i el carrer Camprodon no sabem si es farà i de quina manera

Entesa va aprovar en solitari
el pressupost del 2014 el pas-
sat març amb els vots en con-
tra de tota l’oposició. Com a
anècdota cal destacar que el
soci de govern d’Entesa, el
PSC d’Antoni Ronda, no va
assistir a la sessió plenària
més important de l’any i, per
tant, no sabem si aquest grup
avala els comptes municipals.
En qualsevol cas, es va
aprovar un pressupost de 6,7
milions d’euros amb molt po-
ques inversions i l’incompli-

ment reiterat de projectes
claus per al futur de la vila.

Les Naus Ayats i la Biblioteca
Municipal no es faran i això
que estaven al programa elec-
toral d’Entesa. També hi ha
una partida de 400.000 € per
al carrer Camprodon, i
estarem atents quan comen -
cin les obres per tal que es faci
un projecte de qualitat i de
llarga durada i no únicament
un arranjament superficial
que deixi un carrer aparent-

ment bonic, però amb els
serveis bàsics sense arreglar.

Des d’ERC hem votat en con-
tra perquè les inversions són
mínimes i perquè s’estan frag-
mentant projectes de poble
que havien de millorar Arbú-
cies. El pla de barris, per
exem ple, preveia una trans-
formació del nucli urbà amb
l’eix Naus Ayats - Camprodon-
Biblioteca per un costat, i l’al-
largament del passeig de la
riera entre el carrer Pont i

l’Ins titut Montsoriu, projectes
que Entesa ha tros sejat per
fer un manteniment ordinari
del poble.

Si a tot això li afegim un to
crispat als plens municipals i
la falta de voluntat política
d’un govern que tira pel dret
fent ús de la seva majoria ab-
soluta el vot d’ERC no podia
ser cap altre que un no ro-
tund cap aquests comptes
tan poc ambiciosos i amb tan
poc sentit de poble.

Entesa ha canviat els dos dies de festa local d’enguany. En
lloc del dilluns i el dimarts de la Festa Major a partir d’ara hi
haurà festa el divendres i el dimecres d’Enramades (aprofitant
que cau per Sant Joan). Aquest canvi es va aprovar en el ple
municipal del passat desembre amb els vots a favor dels set
regidors d’Entesa, que té majoria absoluta.

ERC Arbúcies hi està en contra perquè aquest és un tema de
poble i PRIMER ha de ser el poble d’Arbúcies, mitjançant un
referèndum, qui decideixi si vol el canvi o no.

El que s’ha de saber
Cada municipi de Catalunya té dret a dos dies de festa local
durant un any natural, i ha de comunicar quins són a la Gene -
ralitat de Catalunya de forma prèvia al llarg de l’any anterior i
previ acord del ple municipal.

Entesa s’embolica amb les Enramades
L’ajuntament elimina els dos dies festius de la Festa Major i els passa a les Enramades
sense consultar el poble d’Arbúcies, una mesura antidemocràtica, confusa i precipitada
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“ “

““

Un centenar de persones van assistir a l’acte “Votar és
Democràcia” celebrat el passat febrer a la Llar de jubilats d’Ar-
búcies i que va comptar amb la presència del diputat al Con-
grés, Alfred Bosch, i amb el vicesecretari general d’acció
política d’ERC, Cesc Iglesies.

Bosch va explicar la necessitat de construir “un nou país millor
perquè continuar igual significarà la desaparició de l’estat del
benestar”, mentre que Iglesies va defensar que la “legitimitat
i la legalitat emparen una consulta que es farà perquè és un
mandat democràtic del poble de Catalunya”. L’acte va acabar
amb un torn de preguntes en què el públic va expressar els
dubtes referent a la consulta del 9 de novembre, la viabilitat
garantida de les pensions i el posicionament del govern d’Es-
panya envers tot el procés d’independència.

La presidenta de la secció local, Ester Soms, va presentar un
acte que s’emmarca en la campanya Votar és Democràcia, en-
gegada per Esquerra Republicana i que consta d’uns 900 actes
arreu del país entre el 15 de gener i el 15 d’abril i en què una
part important del missatge s’ajusta a desmuntar les incerteses
que els contraris a la consulta volen generar constantment al
voltant d’aquest procés i de la transició nacional, en temes tan
sensibles com l’economia o les pensions.

Un centenar de
persones a l’acte
Votar és Democràcia
Alfred Bosch i Cesc Iglesies defensen a la
Llar de jubilats la “legalitat i legitimitat”
de la consulta que serveixi per construir un
nou país nascut del vot i de la democràcia

ALFRED BOSCH: HEM DE CONSTRUIR UN
NOU PAÍS MILLOR PERQUÈ CONTINUAR
IGUAL SIGNIFICARÀ LA DESAPARICIÓ DE
L’ESTAT DEL BENESTAR

CESC IGLESIES: LA LEGITIMITAT I LA
LEGALITAT EMPAREN UNA CONSULTA
QUE ES FARÀ PERQUÈ ÉS UN MANDAT
DEMOCRÀTIC DEL POBLE DE CATALUNYA

Alfred Bosch, Ester Soms i Cesc Iglesies
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