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Esquerra atura de moment la proposta de
CiU d’augmentar el doble el rebut de l’aigua
CiU va aprovar un canvi en el càlcul del rebut de l’aigua que
suposarà augments del 100% o més per a la majoria de
capelladins i capelladines.
La proposta consisteix en introduir una quota fixa per gaudir del
servei, pràctica habitual en molts ajuntaments i que des
d’Esquerra podríem arribar a trobar raonable. El problema, però,
és que la quota fixa inicial aprovada per CiU és tan alta (48 euros)
que provoca que fins i tot els qui s’esforcen a estalviar aigua i
tenen un baix consum passaran a pagar el doble l’any que ve.
A més d’aprovar aquesta nova quota, el preu que hauran de
pagar els capelladins per m3 d’aigua consumida també
augmentarà entre un 27% i un 53%, augment del tot
inacceptable en l’actual situació de crisi on la majoria
d’ajuntaments, amb bon criteri, han decidit no augmentar les
taxes per al 2010.
Per tal que tothom es pugui fer una idea del que pot arribar a
haver de pagar l’any que ve de rebut de l’aigua, a la nostra
pàgina web (www.esquerra.cat/capellades) hi podreu trobar una
aplicació informàtica que us permetrà calcular quin seria el rebut
final sigui quin sigui el vostre consum d’aigua.
Vista la situació, Esquerra va decidir presentar una al·legació per aturar aquest augment desmesurat que
també podeu consultar a la nostra pàgina web. L’al·legació va ser acceptada de forma provisional l’últim ple de
l’any, amb la qual cosa la pujada inicial queda anul·lada i les tarifes vigents per al 2010 són, mentre no hi hagi
una nova proposta, les del 2009.
Tot plegat, una nova mostra que Esquerra és un partit útil en la defensa dels interessos de capelladins i
capelladines.

Demanem més transparència en la contractació
de la gestió de la deixalleria municipal
En el ple del passat 11 de novembre va ser aprovat
el plec de clàusules per a la gestió i l’explotació de
la deixalleria municipal amb el nostre vot en contra.
La raó de la nostra oposició és que CiU pretén fer
aquesta contractació mitjançant procediment
negociat sense publicitat, que vol dir que serà
directament l’equip de govern qui demani a les
empreses que consideri més adients que presentin
les seves ofertes. La proposta d’Esquerra era que
es fes un concurs obert al qual tothom hi pogués
accedir, un sistema que entenem força més
transparent i més adequat sobretot a aquests
temps en què l’actuació pública està sota
permanent sospita. Així ho van entendre també els

representants de CiU i aquest era l’acord al qual
vam arribar, però, sorprenentment, a l’hora del ple
CiU se’n va desdir i va proposar novament que el
sistema fos el procediment negociat sense
publicitat, per la qual cosa ens vam veure obligats
a votar en contra.
Aclarim, doncs, que la deixalleria continua sent un
projecte d’Esquerra, des de les gestions i
insistència inicials del regidor Jaume Morera per
aconseguir-ne la subvenció, fins a la seva
construcció. Estem en contra la manera que
proposa CiU de contractar qui en portarà la gestió i
explotació, no d’obrir d’una vegada ja la nostra
deixalleria.
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Finalment, tenim piscina a l’hivern
Esquerra, PSC i VdC-CUP aconsegueixen mantenir oberta la piscina a preus raonables

Després de frustrar l’intent inicial de CiU de tancar
la piscina coberta, la pressió popular i dels partits
de l’oposició ens ha portat a poder gaudir de
piscina una altra vegada.
El procés, però, ha estat llarg i feixuc i hem hagut
d’arrossegar CiU després de les successives
propostes de tancament total primer i
posteriorment de tancar tots els matins fins a un
acord que garanteix l’obertura totes les tardes i dos
matins.
Més dur va ser aconseguir que l’augment de
quotes fos mínimament raonable. L’única
negociació més o menys senzilla va ser la dirigida a
reduir el cost per alumne proposat per als alumnes
de les AMPA, augment que pujava de forma
considerable i que es va establir de pujar
progressivament en diversos anys i no de cop.
Alhora es va pactar que els monitors responsables
d'aquests cursets estiguessin dins el preu i no pas
fora com proposava l'actual equip de govern.
La resta, però, va ser més complicada. L’augment
proposat inicialment per CiU era de quasi el 100%,
en algun cas fins i tot superior, i, a més,
desapareixien les modalitats d’abonaments
familiars. Gradualment CiU va anar rebaixant la
seva proposta inicial, però després de setmanes de
reunions encara eren lluny del que considerem una

proposta raonable, ja que no baixaven del 60 %,
proposta del tot inacceptable per a Esquerra i per a
la resta de partits. Vista la impossibilitat d’arribar a
un acord vam decidir portar a votació en el ple una
proposta alternativa (podeu consultar-la a
www.esquerra.cat/capellades) i d’aquesta manera
serien votades les dues propostes, d’una banda la
de CiU i de l’altra la d’Esquerra-PSC-VdC-CUP.
Davant d’aquesta nova situació, CiU va recapacitar
i, moments abans del ple, vam arribar a un acord,
per la qual cosa la votació va ser innecessària.
Volem remarcar de nou que vam entendre i
continuem entenent que disposar de piscina
coberta al llarg de l’any no és cap luxe, sinó un
benefici per a tots els capelladins i capelladines
que en fan ús -en ocasions, fins i tot una
necessitat-, per la qual cosa vam creure i
continuem creient que cal explorar alternatives
abans de prendre una solució tan dràstica com el
tancament indefinit o els augments desmesurats
de quotes que pretenia l’actual equip de govern.
La voluntat i la capacitat de buscar solucions i de
treballar conjuntament és el que els d’Esquerra
hem demostrat en tot aquest afer de la piscina. I
no només els d’Esquerra.
A veure si n’haurem après, tots plegats...!

De qui és la deixadesa?
És costum a Capellades que quan hi ha campanya
electoral, siguin les eleccions que siguin,
representants dels diferents partits pengem
cartells, pancartes i coses per l’estil. Passades les
eleccions, però, els mateixos representants mirem
d’enretirar al més aviat possible tot allò que hem
penjat i tornem la vila al seu estat habitual.
No obstant això, a vegades pot quedar algun cartell
i llavors l’Ajuntament, amablement, ho fa saber als
“responsables” i tema solucionat.
Hi ha una pancarta, però, a la paret de la piscina
que sembla sobreviure eternament. La deixadesa
dels qui la van penjar fa mesos i mesos és prou
evident, però estaria bé que l’actual equip de
govern, que sembla no saber qui en deuen ser els
propietaris i per això no els la fa treure, la tragués i,

si ho troba convenient, la guardés fins que els
propietaris la tornin a reclamar... Més que res
perquè la piscina és una instal·lació municipal i al
final semblarà que el deixat és l’Ajuntament i no els
propietaris de la pancarta.
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Menys propaganda i més
anar per feina
Conscients de la delicada situació econòmica per
la qual passen molts capelladins i capelladines i el
propi Ajuntament, el grup municipal d’Esquerra
aprofita les comptades ocasions de què disposa
per fer propostes de retallada de despeses que no
considerem prioritàries i alliberar així recursos
econòmics per millorar l’atenció social a les
persones que ho necessiten o poder fer més obra
pública sense que suposi més despesa per a
l’Ajuntament.
Així, per exemple, en la discussió sobre el
pressupost, Esquerra va proposar que es reduís la
despesa que suposa el butlletí municipal i es
destinés la quantitat estalviada a millorar l’atenció
social. Si fem cas de la pròpia informació de CiU en
l’esmentat butlletí, aquest té un cost aproximat de
80 cèntims per exemplar i la seva voluntat és la
d’aparèixer cada dos mesos, és a dir, si se
n’imprimeixen i reparteixen més de 2.000
exemplars estem parlant de més de 10.000 euros
anuals, quantitat desproporcionada en una situació
com l’actual en què les necessitats socials
augmenten dia rere dia i els ingressos de
l’Ajuntament han baixat de manera dràstica.
Val a dir que vam fer la proposta després de

comprovar amb
tristesa que ningú de
l’equip de govern
sabia contestar-nos
quina quantitat era la
prevista per a ajuts
puntuals a persones
amb necessitats econò-miques, la qual cosa ens va
fer témer, encara més, que segur que era
insuficient i que, per tant, aquest estalvi que
s’aconseguiria reduint la despesa en publicitat
seria força útil a l’hora d’atendre aquesta creixent
necessitat donada per l’actual crisi.
La següent oportunitat va ser l’adjudicació de les
obres per a l’ampliació de l’edifici de serveis del
camp de futbol. L’empresa millor posicionada en el
concurs oferia, entre altres millores, una petita
prolongació del mur de contenció projectat i una
despesa en “comunicació” (és a dir, publicitat,
propaganda...) de 3.200 euros. El suggeriment
d’Esquerra a l’actual govern de CiU va ser,
evidentment, que renunciessin a aquests 3.200
euros de comunicació i negociessin que
s’inverteixin en uns quants metres més de mur per
estalviar part de la despesa de l’Ajuntament.

Abocaments de runes a la Barquera
El problema d'abocaments de residus a la
Barquera que el regidor Jaume Morera va posar en
coneixement de la Guàrdia Municipal fa mesos no
sembla trobar solució. El nostre regidor es va
adreçar al regidor Josep Carreras, en la seva doble
condició de responsable de Governació i Medi
Ambient, interessant-se novament sobre el tema.
Es van fer diverses consideracions sobre la falta de
civisme i la necessitat d’una major vigilància, però
es va trobar a faltar de l’equip de govern alguna
proposta per retornar l’espai al seu estat natural.
Darrerament, però, Esquerra va fer saber a l'equip
de govern la possibilitat d'acollir-se a una
subvenció per solucionar el problema sense cost
per a l'Ajuntament.
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Sense Castell de Focs, sense Castanyada,
sense Saló de la Infància...
A pregunta d’Esquerra, l’actual equip de govern va
dir que enguany no hi ha hagut Castanyada per les
dificultats econòmiques que passa l’Ajuntament.
Després hem pogut comprovar amb tristor com no
hi ha hagut Saló de la Infància, com tampoc no hi
va haver Castell de Focs la darrera Festa Major,
etc.
Tot i ser conscients del moment, trobem a faltar
des d’Esquerra una major implicació per part dels
nostres actuals governants. Tal com vam
comprovar amb l’afer del tancament de la piscina,
l’opció de CiU davant d’un problema sempre
sembla ser eliminar-lo en lloc d’intentar solucionar-
lo buscant alternatives que permetin mantenir,
amb els canvis que calguin, els serveis que els
capelladins i capelladines ens mereixem.

Mur de l’Escorxador
Segurament com a conseqüència de les obres que
hi tenen lloc, una part del mur de l’Escorxador que
dóna a la ronda del Capelló deu d’haver caigut i ha
calgut reconstruir-la. La reconstrucció no s’ha fet
mantenint la continuïtat amb la resta del mur, sinó
com el que s’hi ha construït de bell nou de forma
perpendicular.
En el ple de novembre Esquerra es va interessar
per la qüestió i va preguntar si aquesta era una
solució provisional o si és que s’havia arribat a
algun acord amb el constructor del nou mur que
modificava l’acord inicial amb l’Ajuntament. El

regidor d’Obres, Marcel·lí Martorell, ens va
contestar que desconeixia la situació, però que se
n’informaria i ens ho comunicaria.

Avergonyits pel nostre Ajuntament…
Vergonya és el que hem sentit regidors, militants,
simpatitzants, etc. d’Esquerra en veure l’actuació
de CiU en tot l’afer de l’escenari sol·licitat per a
l’organització d’un concert de música en català.
Comprovar com els ajuntaments de Mediona o
Carme ajudaven el nostre jovent després que el
nostre ajuntament no ho fes ens avergonyeix
profundament. Comprovar com l’actual equip de
govern no només intentava defensar la seva
actuació sinó que fins i tot es negava a prendre

mesures per tal que no es repetís, tal com va
proposar el nostre regidor Àngel Soteras, ens
avergonyeix.
Avergonyeix comprovar que les pegues que es
troba el jovent del teu poble per organitzar un
concert al teu poble les hi posa el teu mateix
ajuntament. I el pitjor de tot és comprovar que
aquest mateix ajuntament no pensa fer res per no
tornar a avergonyir-te...!

Tot i no tenir-ne la
culpa ni res a veure,
CiU també ha
acabat fent pagar la
crisi als nostres
infants


