
Palafrugell

Durant aquests dies, un cop ja ha passat el primer

any de mandat, és un bon moment per passar

balanç de la feina feta i de la que encara tenim per

davant. La il·lusió amb la qual vam afrontar les

eleccions del 24 de maig del 2015 segueix intacta i,

aquests primers mesos dins l’ajuntament, ens han

servit per començar a treballar els projectes

inclosos dins el nostre programa, detectar noves

necessitats i, en definitiva, adaptar-nos a les

demandes dels ciutadans. Estem aquí per servir-

vos i, dia rere dia, aquest és el nostre objectiu. I no

ens aturarem.

Dotze mesos han estat suficients per

engegar iniciatives, resoldre

problemàtiques o denunciar

mancances però som conscients que

no n’hi ha prou. En aquesta línia,

iniciem el segon any de mandat amb un full de

ruta clar que ens permetrà engegar o consolidar la

nostra acció política destinada a millorar el vostre

benestar. Insistim, hi ha molta feina per fer però no

ens espanta. Tot el contrari, ens motiva.

Tres anys per davant que gràcies a l’esforç de tots

els que formem part d’aquest projecte encarem

amb més ganes que mai i convençuts que no us

decebrem. Tenim el projecte i tenim l’equip. I tot ell

al vostre servei.

UN ANY A
L’AJUNTAMENT

Anem per feina!



El grup d'Esquerra es va presentar a les eleccions del maig de 2015 amb un programa

per governar. Estem a l'oposició perquè els pactes així ho han volgut. Malgrat que

CiU havia manifestat la seva voluntat de constituir un equip de govern en clau de

país, finalment es va decantar per un govern amb els socialistes. El Sr. Albert Gómez

va afirmar que el seu electorat hagués preferit un pacte amb ERC, però que ho van

fer “pensant en Palafrugell”.

Un any després ens disposem a analitzar com a incidit el govern de la parella

Fernández – Gómez Es presenten com a excel·lentsal dia a dia del nostre municipi.

gestors, però la realitat és una altra:

� En un discurs fet fa pocs dies, l'alcalde Juli Fernàndez deia que l'actual govern

era molt respectuós amb el medi ambient. Però com que els fets són tossuts, les

imatges del nyap del Golfet no deixen d'acompanyar-nos. L'única cosa que podem

assegurar és que, si hagués governat Esquerra, aquest edifici no s'hauria aixecat.

� Els actuals responsables de Can Bech tenen una peculiar manera de planificar els

usos de Plaça Nova. Van començar prohibint als partits polítics instal·lar parades

informatives, van continuar permetent que un establiment col·loqués estufes i

cablejat elèctric sobre els arbres i han acabat allotjant a la plaça uns horribles

armaris amb l'excusa d'organitzar els quadres elèctrics de la zona.

� Després de multitud de pròrrogues, finalment el govern ha signat un contracte

d'escombraries i neteges. El problema és que s'ha redactat una continuació de

l'existent, com si les noves tendències de millora de la recollida selectiva,

disminució del rebuig i l'ús més intensiu de la deixalleria no anés amb ells. Ara

s'intenta millorar en una comissió creada arrel d'una proposta d'ERC.

� La televisivament famosa relliscada del semàfor de Llofriu s'està reparant tard i

malament. Al cap de dos mesos, els injustament multats encara esperen el retorn

dels diners, malgrat que van fer la corresponent reclamació. Des d'ERC vam

demanar que els damnificats no haguessin de presentar cap al·legació i que es

tramités el retorn de punts i diners a tothom. L'alcalde ens va assegurar que això

no era possible. Ara sembla que la normativa sí que ho permetia.

� Ara bé, perNingú dubta que l'edifici del Museu del Suro és de primera divisió.

dins està desangelat. Per donar-li una empenta quasi definitiva, van demanar una

subvenció del fons FEDER. L'únic requisit era que, al llarg d'un any, fossin el

suficient resolutius per elaborar un projecte i executar-lo. El resultat és de tots

conegut: van haver de renunciar a la subvenció per incapacitat de tirar-ho

endavant. Veurem quants anys més haurem d'esperar per veure el museu acabat.

A Palafrugell li manca empenta



Q ?uè toca fer
No se'ns acut no presentar-nos a

qualsevol espai que ens permeti defensar

el nostre país, la nostra societat i la nostra

gent. Des dels municipis més petits i

diversos fins a Europa; a Madrid, al

Parlament i a tot arreu. Perquè a

Catalunya i a la gent que hi viu, se la

defensa sempre i a tot arreu.

Si bé el Sr. Gómez el dia de la presa de possessió va afirmar que formava part d'un govern amb una majoria amb

sensibilitat sobiranista, la realitat és que A més,sense el suport d'ERC, no s'hagués aprovat cap moció a favor del procés.

el dia a dia deixa en evidència les afirmacions del Sr Gómez:

...en clau nacional
la cosa tampoc rutlla

� Malgrat que el ple va aprovar

una moció que instava a

l'equip de govern a penjar

l'estelada a la balconada de

l'Ajuntament, l'alcalde, amb el

vistiplau dels convergents, s'hi

ha negat. El país el tirarem

endavant a base de fets, no de

documents que no es pensen

executar.

� Cada vegada que li ha

convingut l’Albert Gómez s'ha

declarat independentista, però

a les eleccions del 27 de

setembre anava a les llistes

d'Unió, partit contrari al

procés. En aquells moments,

Unió amenaçava en reclamar

els càrrecs a tots els seus

membres de la Diputació sinó

no els donaven suport.

� Com a justificació del pacte,

Convergència va desencallar el

tema de l' . Es van posar alAMI

dia del pagament i

l'Ajuntament va entrar-hi com a

membre de ple dret. Ara bé, a

partir de llavors no s'ha

realitzat cap acció dins

d’aquesta plataforma: cap

membre de l'equip de govern

va anar a donar suport al

president Mas el 15 d'octubre

quan havia de declarar davant

el Tribunal Superior de

Catalunya ni s'ha anat a cap de

les trobades ni assemblees que

s'han convocat. Aquest és

l'interès dels governants locals

cap a aquesta associació.

� Quan la policia de Catalunya va

demanar a l'Ajuntament l'acte

del ple on es va aprovar donar

suport al Parlament arran de la

Resolució 1/XI sobre l’inici del

procés polític a Catalunya,

l'alcalde, amb el suposat suport

de Convergència, va obviar

informar el grup d'Esquerra

sobre aquest fet, que pot

suposar l'obertura de

diligències judicials.

� El grup ERC Palafrugell va

presentar una moció on

s’instava el ple a declarar la

monarquia espanyola

institució non grata a

Palafrugell. El grup de

Convergència i Unió, seguint en

aquesta actitud dubitativa

davant el procés, hi va votar en

contra.

ALS CATALANS,

SE’LS DEFENSA SEMPRE I A TOT ARREU

Oriol JunquerasMarta Rovira



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


