
Diumenge, VOTA!
Durant aquesta campanya electoral hem tingut la intenció de fer-vos 
arribar les propostes que hem fet i que pensem portar a terme al po-
ble de Prats els propers anys. Us  hem enviat el programa electoral, 
hem organitzant diferents xerrades, trobades i actes, i també a través 
de la nostra pàgina web.
Es tracta d’un programa electoral realista, possibilista, atrevit i po-
tent, elaborat amb la participació de diversa gent de diferents àmbits. 
I l’equip d’Esquerra ens creiem capaços de liderar aquestes propos-
tes, formats i il·lusionats com estem en els diferents camps que s’ha 
d’organitzar l’ajuntament. Tenim propostes i som gent que estem a 
punt en el terreny de l’economia, els serveis socials, l’urbanisme, els 
esports, la cultura, l’educació, la joventut, la pagesia, etc.
L’alcalde i regidores i regidors treballarem, gestionarem, impulsa-
rem, buscarem, inventarem, liderarem... però creiem en la neces-
sària implicació de la gent en els afers del poble. Tenim aquestes 
propostes però les aconseguirem i les enriquirem amb l’esforç de 
tots. Al costat de les persones, les entitats, les empreses. Amb mol-
tes ganes, transparència, dedicació, honestedat, il·lusió. Sense prepo-
tència. I és que nosaltres no anem en contra de ningú, anem a favor 
del poble.

Perquè tenim ganes de guanyar, de portar-ho a terme, de fer-ho pel 
poble, us demanem que diumenge ens feu confiança. Cal que totes i 
tots anem a votar amb empenta. 

Avancem junts. Vota Esquerra.



El que no ens expliquen del deute
Per fi CiU ha reconegut que el 2003 va deixar 
l’Ajuntament en estat econòmicament deplorable 
i molt delicat. Estem molt satisfets que després 
d’aquests anys finalment ho hagin reconegut.

El que no expliquen és que amb el deute van deixar, 
primer de tot, factures al calaix per pagar (més de 
300.000 euros), crèdits per sufragar (llums camp de 
futbol, Cal Bach, entre altres), només d’arribar ERC 
a l’Ajuntament va demanar un informe econòmic-
financer de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, 
i aquest afirmava la “delicada situació financera de 
l’ajuntament”, amb una sèrie de “consells” per a 
redreçar-ho. A més, un Pla Integral d’Assistència 
d’Actuacions en Matèria Econòmica-Financera (un Pla 
de Sanejament Financer), elaborat per la Diputació de 
Barcelona i unes directrius de la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya per a 
poder reconduir la situació. 
La capacitat d’endeutament estava al límit i durant 
tres anys no es va permetre fer inversions amb el 
Pressupots de l’Ajuntament. Recordem que una legis-
latura és de 4 anys. 

Malgrat això, Esquerra va aconseguir moltes subven-
cions i ajudes per a tirar endavant importants projec-
tes pel poble, obres i serveis, com les remodelacions 

de l’Ajuntament Vell i el Casal del Jovent, 
l’enquitranament de carrers (fent-los bé, de dalt a 
baix, clavegueres inclòs)., el Col·lector del Carrer del 
Pont, la reestructuració de l’Arxiu Municipal, l’Escola 
de Música, el Centre de Dia.... A part de les obres, 
diners per a altres projectes.

L’any 2007, el “Miracle” que diuen que es va produir, 
és gràcies a les accions que s’havien fet l’anterior 
legislatura. Sense haver de suportar “penyores” dels 
que van governar anteriorment. Ells no només NO 
es van trobar penyores, si no que es van trobar nom-
brosos projectes engegats i pressupostats (tal i com 
han reconegut), cosa que no havia passat en absolut 
quatre anys abans. I és que un cop fet el sanejament, 
es pot pressupostar i projectar.

A més, cal dir que han tingut “la sort” de rebre molts 
diners de l’anomenat “Pla Zapatero”, per a la reacti-
vació de l’economia. Uns diners que nosaltres pensem 
que, sobretot en la primera convocatòria, no han estat 
ben invertits.

És que clar, Esquerra no va treballar només per a 
guanyar unes eleccions o per a poder fer un llibre ple 
de colors i fotos, Esquerra va treballar pel poble, amb 
visió de futur.

Capdavanters en què? En penjar-se medalles.
L’eslògan de Convergència i Unió de fa 4 anys era 
“perquè Prats de Lluçanès torni a ser un poble ca-
pdavanter”. En aquesta ocasió és: “perquè Prats de 
Lluçanès segueixi sent capdavanter”.
Moltes propostes que s’incloïen en aquell programa 
han quedat en paper mullat. Tan mullat que se n’han 
portat a terme aproximadament un 20% (per exem-
ple, s’han oblidar de la reducció de l’IBI i l’impost de 
circulació en els joves de menys de 30 anys, la re-
modelació de l’IES Castell del Quer, cicles de teatre i 
música, prolongar el C.Aragó fins el 5 de febrer, cam-
panyes turístiques, potenciació hosteleria, potenciació 
Consell Joventut, entre moltes altres coses...).
  
I ara? Doncs ara s’han dedicat a fer un catàleg a tot 
color, ple de fotos fantàstiques (això sí), però impropi 
de l’època en la que estem, sobretot quan Conver-

gència i Unió per una banda protagonitza retallades). 
A més d’apuntar-se mèrits que no se’ls escau a ells, 
(per exemple, el Parc de Bombers).

Se’ls ha de preguntar, a més, en què som capdavan-
ters ara i no ho érem fa quatre anys. Algú ho pot res-
pondre? Mentre altres pobles del voltant s’han anat 
espavilant en projectes realment de futur i profit, aquí 
s’han dedicat exclusivament al ciment i al ferro, en 
construir façana (i encara sovint erròniament) sense 
farcir la part de dins, la que realment interessa, que 
per a nosaltres són les persones”.
Treballem i treballarem pel poble, no per penjar-nos 
medalles nosaltres.

Amb il·lusió i força. VOTA ESQUERRA.


