
SENSE CRIDAR

Ja ha passat un any d'aquesta legislatura i és el

moment de fer-ne un balanç. Sempre us hem

explicat allò que fem i allò que passa. I ara us

parlarem de canvis en el nostre grup municipal: En

el darrer ple celebrat aquest mes de maig la nostra

companya i portaveu del grup municipal, Isabel

Lozano, va anunciar la seva renúncia a l'acta de

regidora. Ha pres aquesta decisió per motius

laborals, ja que no pot dedicar el temps que

voldria a les seves responsabilitats a l’Ajuntament,

i també per certes incompatibilitats

ètiques pel fet de ser regidora i

consellera comarcal, i el seu nou

càrrec a la feina. Qui prendrà el

relleu de la Isabel serà el nostre

company (númeroOriol Carreras

tres de la llista d'ERC). L'Oriol té 27

anys i ha estudiat el Grau de

Criminologia a la UdG.

Des de la secció local volem agrair a la Isabel

Lozano aquests més de 5 anys com a regidora al

servei del nostre poble. Moltes gràcies Isabel per

la teva feina, que ha estat molta, pensant sempre

en el millor pel nostre poble i pels nostres veïns i

veïnes. I Oriol, desitjar-te molts encerts en aquesta

nova etapa que inicies!
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Projecte d'Urbanització del Tourist Club. Durant anys hem denunciat la situació
d'aquests veïns que viuen sense aigua potable, amb una depuradora que no
funciona, amb problemes continus en el subministre de la llum, etc. Des d'ERC
vetllarem perquè aquest projecte d'urbanització no es quedi guardat en un calaix
com tantes altres coses.

Hem presentat una del nostremoció per eliminar les barreres arquitectòniques

municipi. Una proposta que es va aprovar per majoria absoluta en el Ple, perquè
volem un poble per a tothom.

Hem demanat solucions per reactivar el comerç al nucli antic de Caldes de

Malavella i hem denunciat la situació d'abandonament d'aquesta zona. Des
d'Esquerra també hem fet propostes: Un projecte de masoveria comercial que, tot i
aprovat pel Ple, veiem que no tan sols no s'ha portat a terme, sinó també que la
situació va empitjorant.

Un projecte d' al nostre municipi. Recordem que Esquerra va exigirHabitatge Social

destinar un 3% dels ingressos de la venda de la parcel·la del GOLF PGA a mesures
relacionades amb l'habitatge social. Una proposta que avui ja és una realitat.

Hem denunciat  la manca de transparència en l'acord de compravenda de Sant

Maurici, perquè no entenem com és que, pensant en el nostre poble i en el Patronat
de Sant Maurici (que recordem que encara s'ha d'engegar), no s'ha comprat també la
casa pensant sempre en Sant Maurici com un conjunt.

Un poble més socialment just. Esquerra va impulsar una moció per l'aplicació de la
Tarifa Social de l'Aigua amb preus bonificats per les rendes més baixes. Lluitem
contra la pobresa energètica.

Hem promogut la engegant taules de treball i trobades ambparticipació ciutadana

entitats i veïns. La trobada més recent amb els companys de les JERC, recollint-ne les
propostes pels més joves del municipi.

Un tanatori al poble. Aquest era un dels compromisos del nostre programa electoral.
És un projecte que ja ha estat aprovat pel Ple Municipal.

El diàleg, un dels nostres pilars. Estem molt allunyats de la manera de fer de l'equip
de govern, que fixa comissions informatives cada dos mesos i una setmana abans
dels plens. Hem votat en contra d'aquesta mesura i hem seguit demanant poder tenir
la informació abans per treballar-la.

QUÈ HEM FET?
Per Caldes



Sovint ens heu sentit dir que volem ajuntaments amb

parets de vidre. Els ciutadans hem de poder confiar en

els nostres governants i saber en tot moment què es fa,

com i quant ha costat. La transparència en la gestió

també hauria de ser una necessitat del mateix alcalde i

també de l'equip de govern, per demostrar que les

decisions es prenen de manera honesta i d’acord amb

les lleis que la regulen. I si la transparència és important

en qualsevol ajuntament, en el nostre cas, amb una

majoria absoluta encara ho és més. Existeix la llei de

transparència que regula les obligacions dels

representants públics: les seves situacions personals, les

seves accions, la relació de la despesa dels diners dels

ciutadans.

Perquè no es quedi només en paraules i bones

intencions. Lamentem que en aquest punt el nostre

ajuntament no hagi avançat gaire, malgrat

haver fet inversions en mecanismes

d’informació com el del web. Això genera

incertesa sobre com es prenen les

decisions i crea desconfiança sobre

els interessos que les poden

empènyer. Des d'ERC pensem que és

urgent un pla de transparència i una

decidida acció per dur-lo a terme.

Esther Domínguez

Governar en
democràcia és
governar amb
transparència

Un poble
sense model
L’equip de govern ens duu, malauradament, cap
a un model de poble erràtic. Sembla que es vol
repetir la fórmula, ja massa habitual, de política
d’aparador: Grans projectes executats en l’últim
tram de legislatura i com més vistosos millor. El
nostre poble creix a base de pedaços i sense un
model clar.

Nosaltres sempre hem defensat un model de
poble ben definit, amb uns eixos de convivència
social forts. Tot i que l’actual govern compartia
amb nosaltres moltes propostes del seu
programa, l’execució es fa sense sentit o
directament no es fa. Tenim un eix comercial que
es va morint dia a dia. Amb botigues i comerços
que tanquen o d’altres que no poden ni obrir. Un
eix cultural que no s’executa, una biblioteca i
l’adequació de l’antic ajuntament (esperant als
últims moments de legislatura), si acaba
arribant. Tenim un eix esportiu que un cop
finalitzat el camp de futbol, es deixa inconclús
(sense condicionar el polivalent) i no sap
resoldre les demandes de les entitats esportives
que es van quedant sense espais.

Volem un model de poble funcional i que
cohesioni, i veient la deriva sense sentit de
l’actual govern, estem molt lluny d’aconseguir-
ho.

Oriol Carreras

Les JERC Caldes de Malavella
es tem t i rant endavant la
campanya Fem poble! Fem oci
alternatiu!. Hem detectat que el
j ove n t d e l p o b l e n o e s tà
cohesionat, i creiem que la falta
d’un model d’oci adequat a les
nostres necessitats n’és la
principal causa. Volem que
aquest projecte no només sigui
nostre, sinó del jovent del poble.
Tenim l’oportunitat d’organitzar-
nos i reclamar una oferta d’oci

alternatiu, a la nostra mesura i
d ’a c o r d a m b l e s n o s t r e s
preferències.

Així, vam realitzar enquestes per
conèixer l’opinió del jovent del
poble i vam organitzar una
trobada oberta el dia 14 de maig.
Tenint en compte totes les
respostes i propostes rebudes,
hem decidit impulsar la creació
d’un Ateneu Popular a Caldes
adreçat a joves. Pensem que el

Casino és un espai actualment
desaprofitat on podria situar-se
aquest Ateneu. Mitjançant
aquest model d’assemblees
obertes, seguirem treballant per
animar a tots els i les joves a
implicar-se en aquest projecte.

Marina Vinardell

JERC Caldes de Malavella



Senadors

a Madrid
Anem per feina!

QUÈ HEM FET?
Hem treballat des del primer dia i fins al

darrer minut per defensar els interessos

dels gironins i portar fins al Congrés i al Senat

totes les problemàtiques i demandes del territori.

Diputats Congrésal

Hem denunciat l'estat de les estacions de RENFE
de la regió, demanant solucions, traslladant les
peticions recollides amb trobades amb usuaris de
la línia i engegant la campanya #volemtrendigne

Hem aprovat una Proposició no de Llei per
prohibir el fracking

Hem presentat una moció per demanar la
paralització de la MAT (ramal Santa Coloma-
Riudarenes)

Hem reclamat una rebaixa de l'IVA dels productes
d'higiene femenina

Hem impulsat una Proposició no de Llei per
impulsar un Pla de Xoc per a la pobresa infantil

Hem demanat la supressió de les diputacions
provincials

Hem presentat una moció sobre la regularització
cadastral per a no condemnar la nostra pagesia a
un IBI desorbitat

Hem exigit el traspàs del fons de beques a la
Generalitat perquè els nostres estudiants tinguin
les ajudes que es mereixen

QUÈ FAREM?

I molt més.
Aposta per la de la LOMCE, mocions iderogació

intervencions per l'IVA cultural, defensa delrebaixar

permís de , suport per entrar amaternitat/paternitat

tràmit una Iniciativa Legislativa Popular per reduir el
copagament dels serveis de la ,Llei de Dependència

mesures per promoure l'ús de la …bicicleta

Mentre des de la Generalitat construïm la

República Catalana, des de Madrid

continuarem defensant els interessos

dels gironins

Lluitarem per la derogació de totes les lleis del

PP que vulneren els (reformadrets socials

laboral, llei mordassa, llei de partits...)

Defensarem unes pensions dignes i la fi de la

precarització del treball

Exigirem unes ,infraestructures dignes

desdoblament de la N-II i una xarxa ferroviària

de qualitat

Seguirem apostant per l' iaeroport de Girona

demanarem que se'ns traspassi la seva gestió.

Vetllarem perquè Madrid pagui les ajudes

lligades a la i lesllei de dependència

subvencions a les entitats del tercer sector

Exigirem que la es dissenyi desLlei de Costes

del territori, no des d'un despatx de Madrid

Desenvoluparem un sistema fiscal verd que

penalitzi els atacs al patrimoni natural

La vostra veu a Madrid fins la proclamació de

la República Catalana.
Estem a la vostra disposició per portar, defensar i
proposar qualsevol iniciativa, projecte o sugge-
riment que es plantegi des del territori. Ens podeu
seguir i contactar a través del nostre web:
esquerra.cat/fedgirona

Quim AyatsJordi MartíTeresa Jordà Joan Olòriz Jordi Martí Quim Ayats


