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Ja tenim la nostra Residència…
Continuen arribant els fruits de la
feina ben feta.
Vam obrir la nostra Escola Bressol o el nostre
renovat Teatre de La Lliga i ara hem obert la nostra
nova Residència, un fantàstic equipament del qual
ens podem sentir especialment orgullosos i
orgulloses.
Aniran arribant d’altres, alguns també ben aviat,
com la nostra nova deixalleria, i d’altres -ara
sembla que per fi, sí- més endavant, com la nostra
Biblioteca.

La proposta d’Esquerra de fraccionar
el pagament de l’IBI ja és possible
Darrerament, totes les persones propietàries d’un
immoble han rebut la notificació de l’ajuntament
recordant-los que s’ha de pagar l’Impost de Béns
Immobles.
L’escrit informa que “Com a novetat d’aquest any,
els contribuents d’aquest impost que tenen el
rebut domiciliat poden gaudir de més avantatges ja
que l’Ajuntament fracciona el cobrament de l’IBI,
dividint l’import en quatre parts iguals”.

Ja ho veieu. Finalment la proposta d’Esquerra
s’aplica i totes aquelles persones a qui aquest
pagament suposava un veritable problema –i més
ara, en aquest temps de crisi en què,
dissortadament, cada vegada són més les
persones que van justes- podran respirar una mica
millor i fer el pagament en quatre vegades.
Desitgem de tot cor que aquesta sigui una mesura
veritablement útil per a tothom.



MARÇ 2009

Capellades

Pàg. 2

Esquerra porta al Ple una moció de suport a
tradicions com el nostre correfoc
Esquerra ha presentat al ple de l’Ajuntament de
Capellades una moció per a la defensa i
manteniment de les anomenades tradicions de foc
(correfocs, balls de diables, bèsties de foc,
trabucaires...). Aquestes entitats veuen en perill la
seva activitat des que l’any 2007 es va aprovar una
directiva europea molt estricta sobre articles
pirotècnics.
Conscients dels efectes restrictius que pot suposar
aquesta directiva, el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació del Govern de la
Generalitat està treballant perquè el Govern
espanyol, que haurà de fer la transposició de la
norma europea abans del gener del 2010, tingui en
compte les especificitats de les tradicions
catalanes a l’hora d’elaborar i aprovar el Reial
Decret perquè no perjudiqui els correfocs, els
diables infantils o festes amb pirotècnia com la
mateixa revetlla de Sant Joan.
En el cas capelladí és evident la incidència que
aquesta normativa pot tenir en esdeveniments tan
fortament arrelats com el correfoc o de recent
implantació, però ja amb bona salut, com el
correfoc infantil. Per aquesta raó, els regidors
d’Esquerra han decidit presentar l’esmentada
moció i posar-ho en coneixement de persones de
l’organització dels nostres correfocs per tal de
recollir qualsevol suggeriment de millora.

En paraules d’Àngel Soteras, regidor d’Esquerra a
Capellades, no es tracta només de recolzar la tasca
que fa el Govern de la Generalitat amb el conseller
Joan Manuel Tresserras al capdavant per arribar a
un acord amb el Govern espanyol, sinó, “sobretot,
de fer costat als capelladins i capelladines que any
rere any passen davant i organitzen els nostres
correfocs, ja que són amb qui realment s’ha de
comptar, i no pensar que són ells els únics
afectats, ja que ho som tots en la mesura en què
gaudim de la seva feina mantenint les nostres
festes populars”.
Podeu consultar el text íntegre de la moció a
www.esquerra.cat/capellades

L’aigua, clara...
Preguntava CiU a l’últim butlletí què havia fet
Esquerra per millorar la gestió de l’aigua i ella sola
responia, res. Ja ho tenen això els que no volen
escoltar: ells mateixos pregunten i responen i al
final fins i tot es creuen les mentides que diuen.
Evidentment, no perdrem temps ni espai tractant
de convèncer qui no vol escoltar, però per si de cas
algú despistat pogués arribar a creure que
Esquerra no havia fet res en matèria d’aigua, sense
ànim d’explicar-ho tot, només recordarem que,
entre moltes altres coses, l’anterior equip de
govern va aprovar una ordenança municipal
d’estalvi d’aigua (amb l’oposició de CiU, per cert);
va invertir gairebé 370.000 euros en la canalització

i soterrament del Torrent de la Bleda, va fer tancar
nous pous oberts a la comarca i, fins i tot, vam
tancar nosaltres mateixos un, obert precisament
per l’anterior govern de CiU, just enmig de la Bassa.
Que potser no ho recordaven?
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Jaume Solé es reuneix amb el
secretari de Telecomunicacions
de la Generalitat de Catalunya
Jaume Solé, membre de la candidatura municipal
d’Esquerra a Capellades, es va entrevistar amb el
secretari de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Bosch, per interessar-se per
l’actual situació de l’antena ubicada a la muntanya
de Miramar, i tractar sobre possibles alternatives.
Aquesta infraestructura va ser instal·lada a la
dècada dels 80 gràcies a la intervenció municipal i
va passar de titularitat pública a mans d’un
operador privat de telecomunicacions a la dècada
dels 90 mitjançant la venda que en va fer la

Generalitat de Catalunya. Així, doncs, avui ens
trobem amb la paradoxa que una instal·lació que
fou possible en el seu moment gràcies al
finançament públic no pot ser utilitzada actualment
per entitats sense ànim de lucre i amb voluntat de
servei públic si no és pagant prèviament a una
empresa privada pel seu ús.
Jaume Solé es mostrà satisfet davant de l’interès
demostrat pel secretari de Telecomunicacions i
Societat de la Informació i la possibilitat d’explorar
noves vies després de les pertinents consultes
tècniques i jurídiques.

Esquerra s’interessa per recents abocaments
de runes a la Barquera
Un cop comprovada la denúncia ciutadana de
l'existència d'abocaments de residus a la Barquera
que diversos veïns han fet arribar a Esquerra, el
regidor Jaume Morera ha posat la situació en
coneixement de la Guàrdia Municipal perquè faci
les indagacions pertinents i s’emprenguin les
accions necessàries per restituir l’indret al seu
estat natural.
Donat que a hores d’ara la situació no ha fet més
que empitjorar com és evident a ulls de tothom,
Esquerra s’adreçarà directament a l’equip de
govern per conèixer-ne les causes.

CiU apuja les taxes un 4,5%. Esquerra s'hi oposa
Amb els vots a favor de CiU, els contraris
d’Esquerra i VdC-CUP i l’abstenció del PSC, el 12 de
novembre CiU va aprovar un augment de taxes del
4,5% (escombraries, aigua...) basat en què l’IPC del
mes d’octubre havia pujat aquest mateix
percentatge.
El portaveu d’Esquerra, Àngel Soteras, va fer notar
que l’IPC de novembre ja havia estat publicat, que

era del 3,6%, i que, seguint el mateix raonament de
CiU (augment taxes=augment IPC) la proposta més
raonable seria un augment del 3,6%. Els represen-
tants de CiU van demanar un recés i es van
absentar del ple per parlar-ne. Quan es van reincor-
porar, no van voler modificar la proposta inicial, per
la qual cosa Esquerra hi va votar en contra.
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Menys impostos per a l'estalvi d'aigua
La proposta d’Esquerra d’exempció de l’impost de
llicència municipal per a les obres destinades a
millorar l’estalvi d’aigua (construcció de dipòsits de
recollida d’aigües pluvials, etc.) va ser aprovada el
passat mes de novembre i serà, per tant, vigent tot
aquest 2009.
Recordem que a l’anterior legislatura, a proposta
del regidor de Medi Ambient, Jaume Morera, el
govern integrat per Esquerra i el PSC ja va aprovar

una ordenança d’estalvi d’aigua, amb el vot
contrari de CiU, que fixava ja en quins casos és
obligatori a Capellades l’adopció de mesures
d’estalvi d’aigua en noves construccions. Amb
aquest nou instrument fiscal proposat per
Esquerra, es pretén incentivar que s’adoptin
mesures d’estalvi d’aigua també de forma
voluntària.

El Fons Estatal d’Inversió Local i l’abstenció
d’Esquerra
El 2 de desembre de 2008 es va publicar la creació
del Fons Estatal d’Inversió Local, una línia de
subvencions del govern espanyol a la qual poden
acollir-se els ajuntaments per finançar obres de
competència municipal (arranjament de carrers,
construccions de nous equipaments, etc.).
El 12 de gener de 2009, 40 dies després, l’equip
de govern de Capellades convoca els partits de
l’oposició per informar-nos de quins eren els tres
projectes que ells solets havien triat i dir-nos, així
mateix, que l’endemà, el 13 de gener s’haurien
d’aprovar per ple perquè s’acabava el termini per
sol·licitar la subvenció i encara la perdríem.
Com que els d’Esquerra no tenim vocació de claca i
ens agrada participar de les decisions, sobretot
quan són tan importants com la destinació de
953.259 euros, vam comunicar a CiU que ens
abstindríem (perquè en cap cas volíem dificultar
l’aprovació dels projectes) i que lamentàvem la
seva inexistent voluntat de treballar conjuntament
amb la resta de partits i de compartir els criteris de
selecció dels projectes, demostrada amb els 40
dies de silenci.
Qui ho vulgui entendre millor, que s’imagini que
avui l’avisen que ha d’anar a una reunió i que quan
hi va l’hi diuen que hi ha gairebé un milió d’euros
per fer coses a Capellades i que demà s’ha de dir
quines coses es faran, però que hi ha qui fa més
d’un mes que hi pensa i que ja ho té decidit. Segur
que més d’un i d’una hauria estat menys
diplomàtic que nosaltres...!

Doncs bé, aquesta abstenció hi ha qui l’entén
d’una manera força estranya, potser fins i tot una
mica malintencionada, i interpreta que Esquerra no
està d’acord amb aquests projectes ni, de passada,
amb millores al Camp de Futbol. A aquestes
alçades, no creiem que haguem de demostrar res,
després que l’anterior govern, amb alcalde
d’Esquerra i regidor d’Esports d’Esquerra, fos el
responsable de canviar l’enllumenat del Camp de
Futbol o de construir-hi noves banquetes, però, per
si de cas, només volem recordar que si no
haguéssim estat d’acord amb els projectes,
senzillament hi hauríem votat en contra.
Que no hi vegi ningú, doncs, el que no hi ha i,
sobretot, que ningú no ho vulgui fer veure. Si
Esquerra no ha votat a favor d’aquests projectes
és, senzillament, perquè CiU no els ha volgut
compartir amb ningú. Tot i així, Esquerra ha aportat
suggeriments de millora perquè el que volem és
que es facin de la millor manera possible i entre
tots.

El govern d’Esquerra-PSC  instal·là 4 noves torres que substituïren les 6 velles
(a la fotografia és visible encara  una de les antigues, que van ser desmuntades)


