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Durant els dies previs al 38è Carnaval, a 
Torelló es va estendre la percepció que 
aquest podia ser l’últim per la no continuï-
tat de PIOC. Doncs bé, fem dels reptes 
oportunitats i construïm un model 
d’organització que potenciï els punts forts 
i millori els punts febles que tenia el 
model actual.
Si mirem les grans festes del nostre país, 
la Patum, el Carnal de Sitges… moltes 
disposen d’un organisme mixt que en 
garanteix l’organització i coordinació. Un 
organisme amb representació de les 
institucions i de les entitats. Aquest seria 
un bon model a importar. 
A Torelló caldria un òrgan, poseu-li el nom 
que vulgueu, amb representació de 
l’ajuntament i les entitats vinculades al 
carnaval: l’actual pioc, deixebles i colles 
carrossaires. Asseure en una mateixa 
taula tots els actors que fan possible el 
carnaval és la millor manera de remar 
junts.
A més, a nivell institucional s’hauria 
d’unificar el treball transversal de les 
diferents regidories en un sol regidor de 
referència amb capacitat executiva.
Caldria també un suport tècnic, la feina 
burocràtica no l’ha d’assumir una entitat 
de voluntaris, sinó un tècnic que domini el 
tema i faciliti la feina. Als voluntaris els 
reservem la part creativa i de presa de 
decisions. Crec que seria un bon model 
per garantir la continüitat del carnaval.
Aprofito per expressar el meu reconeixa-
ment i a la feina feta per tots els membres 
del PIOC. Llarga vida al carnaval!

 

Per un Carnaval 
amb futur

La primera gran decisió política del nou 
govern de Torelló format per CiU i FEM va 
ser anul·lar l'acord de Ple d'abans de les 
eleccions municipals on posava data límit 
per fer la consulta sobre el camp de futbol 
del barri de Montserrat. Aquesta decisió 
va comptar amb el suport del PSC.
El procés participatiu comptava amb tres 
fases: 
1. Enquesta a través de bústies reparti-
des en comerços, on els veïns podien dir 
propostes pel camp (o deixar-lo igual).
2. Treball en l’Assemblea de Barri, on els 
veïns treballaven les propostes.
3. Consulta on tots els veïns puguin 
decidir si s’actuava en el camp o es 
deixava com a camp de futbol i priorit-
zar-ne les accions, si es decidia actuar-hi. 
Les normes del procés van ser presenta-
des en públic i en assemblea i van estar 
exposades al Centre Cívic del barri.
En el darrer any del mandat es van portar 
a terme les dues primeres fases amb èxit, 
amb una participació important per part 
dels veïns. A més, els veïns que van 
treballar activament en l’Assemblea de 
Barri van ser conscients que no es podia 
estirar més el braç que la màniga, per això 
els veïns van fer propostes amb idees per 
reduir costos, com aprofitar els vestuaris 
enlloc de construir de nou.
Després de les eleccions, hi van haver 
dues reunions. En la primera, el govern va 

dir que es posposava la consulta per 
manca de temps, malgrat que havien 
tingut un mes i mig per fer una bustiada 
explicativa, explicar-ho als mitjans de 
comunicació i posar les urnes.
En la segona, CiU i FEM es carregaven la 
consulta dient que no tenia sentit fer-la.
El govern de CiU i FEM van argumentar 
que no calia fer la consulta perquè només 
hi ha un projecte i perquè no es pot 
consultar si no es sap quin finançament hi 
ha per fer-ho. 
Des d’ERC-JpT vam dir que hi ha dos 
projectes, el proposat pels participants en 
l'Assemblea de Barri i la de deixar el camp 
de futbol, comptant que hi va haver 
desenes d'aportacions en la fase d'enques-
ta que demanaven no tocar el camp, calia 
donar veu també als del No. 
En quan al finançament, aquest es busca 
quan saps què vols fer, quines subven-
cions demanaràs si no tens el projecte? 
De la manera que ho planteja el govern, es 
farà només el què el govern vulgui.
L'equip de govern ha mentit als veïns 
trencant de cop i volta un procés partici-
patiu a mig fer, no donant la paraula als 
veïns tal com s'havia compromès el govern 
anterior, en què participàvem ERC-JpT. I 
carregant-se el procés en contra de 
l'opinió de l'AAVV del Barri de Montserrat, 
que també eren corresponsables del 
procés participatiu. 
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ERC i Junts per Torelló,
sempre hi som

El portaveu d'ERC-JpT Jordi Casals, que 
va ser regidor de Turisme en el passat 
mandat, va mostrar el desacord dels 
republicans en situar la zona d'autocara-
vanes al costat del Tanatori de Torelló, al 
polígon industrial de Matabosch. 
Aquesta nova ubicació contrasta amb 
altres llocs proposats en el darrer mandat
al costat del Ges.                                    
Casals va argumentar que situar un 
equipament com aquest no és el més 
adient pels usuaris del Tanatori, que 
necessiten intimitat i recolliment, ni pels 
usuaris d'autocaravanes, ja que a més 
l'emplaçament no lliga en el relat turístic 
del paisatge compartit amb el Consorci 
de la Vall del Ges i el Bisaura, amb qui al 
passat mandat es va acordar que 
l'autocaravanning de Torelló seria el de 
referència de tot el territori. 

La gent d’ERC i Junts per Torelló  
som gent implicada pel bé del 
poble i de la seva gent. El passat 
mandat vam estar a govern amb 
CiU, assumint la responsabilitat 
de liderar les àrees d’Educació, 
Comerç i Turisme, la de Territori, 
Medi Ambient, Participació, 
Seguretat Ciutadana, Barris i 
Joventut i Infància. Vam abocar-hi 
molts esforços i hi vam invertir 
molt de temps i il·lusió, i en vam 
sortir satisfets de la feina feta, 
injectant ambició de poble en 
projectes nous o reformulant-ne 
d’existents per millorar-los. 
També vam haver d’encarar 
dificultats sobrevingudes, moltes 
lligades a elements meteorològics 
que van evidenciar manques 
estructurals que pateix el poble 
de fa anys, donant-hi resposta i 
solucions en alguns casos. Tot ho 
vam voler fer al costat de les gent, 
donant la veu i obrint diàleg, com 
amb la comunitat educativa, els 
comerciants, els veïns en projec-
tes que els afectaven. Implicació, 
il·lusió i proximitat foren els pilars 
bàsics de la nostra acció en 
l’equip de govern. 
Òbviament també es van quedar 
alguns temes en el tinter, tres 
anys donen pel que donen.
Les eleccions ens van deixar un 
regust agredolç, ja que vam treure 

els millors resultats de la història, 
superant en escreix la barrera 
dels 1.000 vots, però ens vam 
quedar a quatre vots d’obtenir el 
quart regidor, aquests quatre vots 
van permetre que fos CiU qui 
guanyés un regidor malgrat tenir 
un guany inferior de vots. Coses 
de la Llei d’Hondt.
CiU va preferir pactar amb els 
ex-regidors del PSC ara represen-
tant el grup FEM, i ERC-JpT 
restem a l’oposició. tI que restem 
a l’oposició no vol dir que abaixem 
els braços, continuarem implicats 
amb el poble, amb la il·lusió de 
poder millorar Torelló i sempre 
des de la proximitat, parlant amb 
la gent i comptant amb la seva 
opinió. Com sempre estem al 
servei del poble i del país, des 
dels nostres principis d’esquerres, 
republicans i nacionals. Sempre hi 
hem estat i hi estarem, nosaltres 
sempre hi som, als barris, al costat 
de la gent i de les entitats, 
treballant pel bé comú.
I si ens vols ajudar, ja sigui per 
compartir una inquietud, per 
col·laborar puntualment o per 
treballar en el grup de treball 
obert de suport als regidors, 
envia’ns un correu a l’adreça
ercjuntspertorello@gmail.com, 
ens trobem cada quinze dies a la 
Casa de la Vila.

ERC Torelló renova 
executiva

Posar una zona 
d’autocaravanes al 
costat del tanatori 
no està bé

La secció local d’ERC Torelló - Vall del 
Ges va celebrar, el passat mes de gener, 
una assemblea per renovar l’executiva. 
L’acte es va realitzar un any després de 
la renovació anterior, degut a la modifica-
ció dels estatuts del partit a nivell 
nacional. 
La candidatura de David Ramon es va 
aprovar amb el suport de tota la militàn-
cia present. La nova executiva està 
encapçalada per David Ramon a la 
presidència seguida de Lluís Sabatés a la 
vicepresidència i acció política municipal. 
Pel que fa a les secretaries, David Tanyà 
s’encarregarà de la secretaria d’organit-
zació, Montse Tort de la secretaria de 
finances, Marc Tienda de la secretaria 
d’imatge i comunicació i Xènia Pascual de 
la secretaria de la dona. Jordi Casals 
continuarà com a portaveu del grup.



Actualitat

Pla de barris: les primeres 
retallades de CiU i FEM

L'equip de govern de CiU i FEM va 
plantejar una pròrroga per 4 anys 
més del Pla de Barris, però amb 
una planificació d'accions que 
l’encongeix  de forma sensible.
Des d'ERC-JpT van afirmar que 
compartien la voluntat i necessi-
tat de prorrogar-lo però essent 
conscients que del deute de la 
Generalitat, no compartien en 
alguns aspectes la planificació de 
l’equip de govern actual. 

Jordi Casals, portaveu dels 
republicans va enumerar els 
següents exemples: la previsió de 
no execució de tot el pressupost 
inicial en ajudes per obres i 
millores en elements comuns 
d’edificis, un programa que 
serveix per millorar habitatges del 
casc antic i que ajuda a veïns que 
no podrien executar obres per 
motius econòmics que sí que ho 
facin.
No traslladar més fons a Pla de 
Barris en el programa de comerç, 
veient una concentració pressu-
postària molt gran en el progra-
ma de gent gran, que tal com va 
assegurar el govern no es té 
pensat executar. Després 
d’augmentar aquesta partida de 
comerç en els darrers anys, es veu 

insuficient l’augment previst per 
fer un salt de qualitat que es va 
iniciar en el passat mandat.
La no execució del projecte en 
l’àmbit mediambiental del riu. 
S’hauria de preveure una actuació, 
potser no per tot l’import de la 
partida inicial en els aparcaments, 
però creiem que després de 
dotar-nos de places d’aparcament 
gratuïtes al casc antic, com a una 
molt bona eina de cara a comerç, 
caldria millorar les condicions i 
senyalització pròpies dels 
aparcaments, com ara el de la 
Vitri o el de l’Arxiu.
El fet de no observar l'execució 
de la part de polítiques d'igual-
tat en el Programa de Dones.
Per altra banda, el portaveu 
republicà va lamentar que s’hagi 
abandonat el treball amb tots els 
partits per treballar el Pla de 
Barris, si més no en aquest inici de 
mandat, com es pot comprovar 
amb el fet que només s’ha 
informat als grups municipals en 
comissió informativa. En els 
passats mandats es va mantenir, 
de manera millorable. Casals va 
afirmar que ‘esperem que es 
rectifiqui l’actuació iniciada en 
aquest mandat, al respecte’.

El grup municipal d'ERC-JpT no va donar suport 
a les contribucions especials als veïns per les 
obres del C/ Sant Bartomeu, que tampoc van 
tenir el suport de CUP i PSC.
Jordi Casals, va lamentar que no s'havien 
reformulat aquestes contribucions després del 
malestar dels veïns. Casals va dir que l'ajunta-
ment s'havia precipitat en el moment al 
presentar el projecte i va recordar que la seva 
candidatura en les passades eleccions no hi 
havia l'eliminació (com si que s'hi va comprome-
tre FEM) de les contribucions especials però sí 
una reformulació d'aquestes per redimensionar 
la càrrega a suportar pels veïns.
Casals va explicar que, amb fons propis, 
l'ajuntament aportava 16.000€ (la resta 
subvencionat per Diputació i Pla de Barris) i els 
veïns un total de 106.000€, un esforç molt 
desequilibrat. I que no valia sumar el tram que es 
farà al C/ Sant Miquel perquè no és imputable als 
veïns del C/ Sant Bartomeu. El 29,75% que va dir 
Vivet que era el que suportaven els veïns sobre 
l'obra, queda desvirtuat si es parla dels fons 
propis. I si es fa una comparació amb el  
C/Rocaprevera, el % que aportaven els veïns en 
contribucions especials respecte a la part no 
subvencionada era del 53,75%, enfront del 87% 
dels del C/ Sant Bartomeu. 

Desglossament del pressupost
C/Sant Bartomeu

C/Sant Miquel
Ajuntament   50.520,31 €

Diputació          156.000 €
Pla de Barris       80.000 €
Veïns                     106.655,54 €
Fons propis Ajuntament                   15.850,46 €
Total                           358.506 €

No es reformulen les 
contribucions especials 
dels veïns del carrer 
Sant Bartomeu

Menysteniment de Romans 
als aturats de llarga durada

Arran d'una moció d'UGT, presentada per 
ERC-JpT, sobre mesures pels aturats de llarga 
durada de persones de més de 55 anys, Manel 
Romans, regidor d'Ocupació, va afirmar que 
"l'atur estructural és el què, si ens deixem 
d'eufemismes, vol dir persones que no volen 
treballar, per dir-ho suaument".
El sindicat UGT va reaccionar demanant una 
rectificació i el grup municipal d'ERC-JpT va 
demanar que rectifiqués o que fos cessat com a 
regidor d'Ocupació.
En el Ple de gener, el portaveu republicà, Jordi 
Casals, va refermar la demanda de rectificació o 
dimissió com a regidor d'Ocupació, ja que "quina 
confiança poden tenir els usuaris del servei 
d'ocupació de Torelló, molts d'ells aturats de 
llarga durada, quan saben que el responsable 
polític d'Ocupació creu que no volen treballar?".
Romans es va disculpar i va rectificar.

Feina feta no fa destorb

CiU-FEM tomben les esmenes d’ERC-JpT 
Ordenances Fiscals

L’activitat d’ERC-JpT al Ple Municipal
HEM PROPOSAT

 - Aprofitar les obres de la portada d’aigües, per deixar-ho preparat per la futura actuació a l’Av del Castell (No acceptat)

 - Que Torelló sigui poble acollidor de refugiats que pateixen l’infern de Síria i de l’èxode (acceptat)

 - Esmenes socials a les ordenances fiscals (taxes i impostos) de Torelló (No acceptat)

 - L’anul.lació del judici que va acabar amb l’assassinat franquista del President Companys (acceptat)

 - Crear una comissió per estudia possibles canvis en les ordenances fiscals de l’any que ve (No acceptat)

 - Que la Generalitat prengui mesures pels aturats de llarga durada de més de 55 anys (acceptat sense suport CiU-FEM)

 - Declarar Felip VI persona non grata (acceptat amb abstenció de CiU i FEM)

 - Fer una declaració conjunta sobre els fets del ball, el futur del Carnaval i per un Carnaval popular (No acceptat)

ENS HEM OPOSAT

 
- Unes retribucions per unes dedicacions de 10 hores setmanals. 

 
- Destinar 2.5000€ de la Beca Segimon Serrallonga a manteniment d’ascensors

 
- Carregar-se el procés participatiu del camp del Montserratí

 
- Fer un aparcament en una zona verda

 
- Plantejar una subvenció regular de 10.000€ a l’empresa que gestiona la piscina

 
- La retallada del Pla de Barris

 
- Fer una zona d’autocaravanning al costat del Tanatori

 
- Que l’ajuntament aporti amb fons propis 15.000€ i els veïns 106.000€ per les obres del C/ Sant Bartomeu 

 
- Un pressupost d’estancament polític

 
- Menysteniment del regidor d’Ocupació als aturats de més de 55 anys de llarga durada

 
- Que no s’hagi portat a terme la campanya de Nadal de la regidoria de Comerç

HEM RECOLZAT
 - El projecte de la Sala Polivalent, que ve del passat mandat que costarà a l’ajuntament sols 1/3 del cost de l’obra
 - Demanar la pròrroga per dos anys més del Pla de Barris
 - Crear una comissió per estudiar la gestió de l’aigua a Torelló
 - Donar suport a la Declaració del Parlament de desconnexió amb Espanya del 9N
 - El protocol contra la pobresa energètica

ERC-JpT va presentar 7 esmenes a les 
ordenances fiscals que van ser rebutja-
des en la seva totalitat per Ciu i FEM. 
La primera era sobre les bonificacions 
de l’IBI per les famílies nombroses 
tinguéssin en compte criteris de renda i 
no només de valor cadastral de l’habi-
tatge, ja que, segons el portaveu 
republicà, Jordi Casals, “les famílies 
nombroses necessiten habitatges més 
grans, així doncs, normalment, de valor 
cadastral més elevat” i a més “perquè 
les bonificacions tenen sentit des d’un 
punt de vista d’equitat”. “Podria ser que 

les famílies amb necessitats socials es 
quedéssin fora de les bonificacions pel 
valor de l’habitatge i que les famílies 
amb rendes altes poguéssin tenir 
bonificació”, va reblar Casals.
Una altra esmena rebutjada per CiU i 
FEM va ser la de bonificar la taxa de 
deixalles als comerços del carrer Sant 
Bartomeu afectades per les obres.
També van ser rebutjades les esmenes 
per establir una quota per la piscina per 
l’ús per prescripció mèdica, la inclusió 
de quotes per la piscina coberta i la 
d’estiu pel Carnet Jove, la de no 

augmentar el nombre mínim de 
persones per fer activitats grupals des 
del Museu de la Torneria, la d’eximir a 
entitats sense ànim de lucre i d’interès 
públic en la taxa pel pas de la fibra 
òptica i la de no eliminar les bonifica-
cions per obres fora de l’àmbit del Pla 
de Barris.
Casals, va explicar que ERC-JpT entén 
aquestes ordenances de transició i va 
emplaçar a la resta de grups a crear un 
grup de treball per reformular el 
plantejament de totes les ordenances 
fiscals.

- A la licitació de l’escola de música que prima els interessos econòmics als educatius

- Finançament del PEC
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