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Ara que portem dos anys de mandat,
Entesa ha demostrat que sap prometre
molt, però ha fet realitat ben poca cosa.
Ningú amaga que són temps difícils,
però és precisament ara que cal
demostrar eficiència i compromís, i amb
excuses permanents i defugint respon-
sabilitats no ens en sortirem. A un go -
vern que ens costarà  680.000 €
(apujant sous en anys de crisi un 170%)
se li ha d’exigir molt més del què fins ara
ha demostrat.

No és fàcil perquè la situació no ens
ajuda. Han hagut de passar més de dos
anys per escoltar a l’alcalde reconèixer
que la Generalitat ens deu molts calés
(700.000 €) i que no pot complir el què
en el seu dia va firmar (per exemple, el
Pla de Barris que s’havia d’acabar el

2013 amb una aportació total de 3,5 mi -
lions d’euros). Això no és culpa dels an-
teriors governs municipals, ni tan sols en
gran part de la Generalitat sinó de l’ofec
econòmic i el dèficit fiscal al qual està
sotmès el nostre país. De manera còm-
plice amb qui ens escanya i per par-
tidisme malentès aquesta realitat se’ns
ha volgut amagar i distorsionar, instru-
mentalitzant-la com a discurs fàcil, po -
pulista i demagògic.

Però ja ha passat el temps de les pa-
raules i les excuses: toca governar i
prendre decisions perquè a ningú se li
escapa que el poble està paralitzat.
Dues obres com Naus Ayats i Can Delfí
a mig fer, el carrer Camprodon ajornat
sine die i la biblioteca licitada però amb
l’equip de govern maniobrant perquè no

es faci. Així no podem anar bé de cap
de les maneres. Cal negociar i ser ferms,
cal exigir (com d’altres pobles estan fent)
que la Generalitat estableixi un calendari
i un termini de pagaments i s’ha de fer
des del rigor, la transparència i el sentit
de govern.

Si així actua l’equip de govern pot comp-
tar amb el nostre suport. Però això im-
plica un canvi radical d’actituds. Fins ara
aquests dos anys han servit per compro-
var que pesa massa la rancúnia, la im-
potència davant la nul·la influència i
capacitat política. Es parla i s’actua amb
ràbia poc dissimulada i el que encara és
pitjor, la gent comença a percebre que
el concepte ciutadà ha desaparegut per
ser substituït en el dia a dia per una
política clientelista, de vol curt i gallinaci.

Un poble paralitzat
L’edifici de Can Delfí, a mig fer, de fàcil accés per a tothom, sense mesures de seguretat

Entesa-PSC compleix dos
anys de govern
d’incompliments del seu
programa i amb les obres
importants aturades
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IntERCanvi

El preu que paguem tots els
arbuciencs hauria de servir
perquè aquest govern fes
alguna cosa més que posar
excuses

El caos de Can Delfí
Una obra a mig fer i
passa el que passa.
Els lladres es van endur
aquest passat mes de
juny uns quants ordi-
nadors de l’edifici de
Can Delfí, un robatori
plàcid i tranquil perquè
no hi havia cap alarma
ni cap sistema de se-
guretat que els pogués
entorpir el delicte.

Tenint en compte que el
trasllat cap aquest edi-
fici es va produir fa vuit
mesos, Esquerra creu
que l’ajuntament ha
tingut temps de sobra
per posar alguna alarma.
Negligència, irrespon -
sabilitat o les dues
coses alhora?



De les promeses
d’Entesa als fets
del programa
d’ERC Arbúcies
No fa massa llegíem una reflexió sobre obres faraòniques
i la necessitat de ser realistes i fer el què es pot fer en fun-
ció dels temps que corren. Al llegir unes paraules tan as-
senyades ens va fer recordar que no pas gaire havíem de
batallar per fer entendre que construir un pavelló de mides
colossals i d’un cost superior als 4 milions d’euros era una
barbaritat; un despilfarro força semblant al que aleshores
defensava el Sr. Salmeron des de l’oposició quan al seu
entendre calia una llar d’infants de 120 places i no de 74
quan la Generalitat només ens en subvencionaven 61 (ple
de 29 de novembre de 2007). A part del sobrecost en la
construcció que això suposaria, què faríem amb les més
de 60 places que ara no ompliríem?

Però no cal remuntar-nos al passat. Per veure projectes ir-
realitzables només cal fer un cop d’ull al programa d’En-
tesa. Fa difícil triar una de les moltes “volades de colom”,
però com a mostra, un botó. Una de les propostes estrella
dirigides a la gent gran era fer una nova llar de jubilats/cen-
tre cívic/centre de dia i pel programa s’intuïa que l’ubi-
caríem a l’antic edifici de la bassa de la Farga que
rehabilitaríem a preu mòdic i envoltaríem d’un gran parc
públic tot “comprant” els terrenys particulars i edificables
de la Farga i can Badés!

Des d’ERC quan vam fer la xerrada amb els jubilats ja ens
van parlar de la necessitats d’espais de la Llar i de la

promesa que els hi havia fet Entesa d’una nova llar. No -
saltres vam defensar la dificultat del moment, que perce-
bíem irrealitzable la proposta amb uns costos tan
d’adquisició de terrenys com de construcció despropor-
cionats. Per contra la proposta que nosaltres vam fer i que
recull el nostre programa era traslladar l’espai de rehabili -
tació en unes altres dependències, alliberant espai de la
Llar i en els terrenys colindants a la bassa de la Farga ar-
ribar a un acord amb la propietat i construir-hi un aparca-
ment.

Cal doncs, felicitar-nos que a l’equip de govern actual li
hagi entrat el sentit comú i hagi aplicat no el seu sinó el
nostre programa traslladant l’espai de rehabilitació i situant
un nou aparcament als terrenys de la Farga. És evident
que si s’analitza objectivament què prometíem en campa-
nya uns i altres i què s’ha acabat fent sobren les paraules.
Els programes electorals ja tenen aquestes coses, i si algú
es pren la molèstia de comparar-los fan pujar els colors a
més d’un.

La política de personal quan la resta
i la suma et deixen allà mateix
Es compleix un any dels acomiadaments
al consistori, tot i que el govern contracta
nous treballadors i privatitza serveis

Un any després d’haver
acomiadat 11 treballadors
de males maneres i pitjors
formes l’equip de govern
segueix practicant una
política de personal erràtica,
opaca i clientelista. Si als
sous de l’alcalde i del tinent
d’alcalde s’hi suma la incor-
poració de nou personal, la

resta i la suma ens deixa
amb uns costos força
iguals. Algú podria pensar
que això aportaria iguals
serveis, però s’ha preferit
prescindir de capital humà
format en detriment a la
qualitat de serveis que Ar-
búcies ha d’oferir a la ciu-
tadania.

La mainada i la gent gran, a la placeta de Ca l’Ànima

ERC proposa l’arranjament de la placeta de Ca l’Ànima
(a la foto), un espai cèntric entre el Sorrall i la carretera,
ideal per a la mainada i la gent gran. A dia d’avui encara
esperem una resposta de l’equip de govern.

Un nou aparcament a la zona de la Farga. No ens sap greu que
ens copiïn les idees del programa si són bones pel poble



Tres setmanes de vessaments a la riera

Després de tres setmanes abocant aigües fecals a la
riera d’Arbúcies, el tub del col·lector del clavegueram ja
està arreglat de forma provisional. Va caldre una denún-
cia pública d’Esquerra Arbúcies perquè l’ajuntament ac-
tués. Més informació a http://locals.esquerra.cat/arbucies

El nyap del carrer Camprodon
L’ajuntament no en sap donar resposta. Només amb l’augment de l’IVA, ja s’ha encarit
un 5% el projecte de reforma del principal eix social i comercial de la vila

La reforma del carrer Fran -
cesc Camprodon no arriba.
I això que està aprovada pel
Ple Municipal des de fa més
d’un any i mig, però no hi ha
manera que arrenqui. L’ar -
senal d’excuses, com us
podeu imaginar, és llarga
com un ciri: que si la crisi,
que si el govern anterior no
va deixar un duro... Tot
menys assumir la respon -
sabilitat de governar. I la
rea litat és que a hores d’ara
no sabem quan s’iniciaran
les obres, la seva durada i

quants diners ens costarà.

El que sí s’ha fet de mo-
ment és anar posant pe da -
ços per aquí i per allà, i qui
dia passa any empeny.
L’es tat del carrer, però, és
lamentable i sembla men-
tida que no sigui una priori-
tat per un equip de govern
encallat en la queixa i que
l’única cosa que ha fet en
aquest mandat és aprovar
una nova reforma del carrer
que preveu una rebaixa de
la qualitat dels materials (a

la llarga, el que és barat
acaba sortint car) i deixar
per fer diverses interven-
cions necessàries en la mil-
lora dels serveis bàsics.

Una altra cosa era quan En-
tesa estava a l’oposició. Allà
van posar totes les traves
possibles perquè el carrer
no es fes, entorpir el procés
i evitar que s’iniciessin les
obres. Com sempre, els més
perjudicats han sigut els
veïns i el poble d’Arbúcies
en general perquè, entre

d’altres coses, ja podem afir-
mar que quan l’obra es faci
ens sortirà més cara, només
tenint present l’augment de
l’IVA, que ha passat des de
l’inici del projecte fins ara
d’un 16 al 21% actual.

En resum, les grans aporta-
cions d’Entesa - PSC al car-
rer Francesc Camprodon
han consistit en dilatar i en-
carir el projecte, tan neces-
sari de, no oblidem, el
principal eix comercial i so-
cial de la vila.

Pedaços i més pedaços. Dues imatges que resumeixen l’estat d’un carrer provisional

Línies tortes al passeig Palacagüina

Esquerra Arbúcies demana al regidor pertinent que
s’abs tingui de fer pràctiques a la via pública perquè, tal i
com es pot veure a la imatge superior, no se n’acaba de
sortir. Les línies delimitadores de la carretera al Passeig
Palacagüina estan ben tortes.



Després de la massiva
manifestació de l’11 de
setembre de l’any passat a
Barcelona, l’Assemblea Na-
cional Catalana ha organit -
zat per la diada d’enguany
la Via Catalana cap a la In-
dependència. Es tracta
d’una cadena humana que
cobrirà Catalunya de nord a
sud o el que és el mateix,
400 quilòmetres entre el
Pertús i Alcanar (Castelló)

amb l’objectiu de demostrar
de nou al món que Cata -
lunya vol esdevenir un nou
estat d’Europa.

La presentació de la Via
Catalana a Arbúcies es va
fer el passat 17 de juliol a la
Llar de jubilats i el proper

27 de juliol, coincidint

amb l’inici de la Festa

Major, es farà un assaig

local de la cadena coordi-

nat per la gent d’Arbúcies

x la Independència a par-

tir de les 6 de la tarda que

anirà des de la Placeta de

Can Reus i que cobrirà tot

el carrer Camprodon.

Participar en la Via Catalana
cap a la Independència és
fàcil. Només cal inscriure’s a
la web via.assemblea.cat i
escollir un dels punts del ter-
ritori on vulguem formar part

de la cadena. És impres -
cindible seguir les recomana-
cions de l’organització amb
l’objectiu que la cadena hu-
mana sigui un èxit i tingui la
continuïtat desitjada, és a dir,
que cap punt quedi buit al
llarg dels 400 quilòmetres de
traçat. Per exemple, cal ar-
ribar al lloc assignat a l’hora
establerta. Si és un èxit logís-
tic serà un èxit polític.

Via Catalana cap a la Independència

Qui organitza la cadena humana?
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una orga nització
de base transversal i unitària que té com a objectiu la inde-
pendència de la nació catalana per mitjans democràtics i
pacífics. Compta amb més de 400 assemblees territorials
repartides arreu del país i una cinquantena d'assemblees
sectorials que articulen desenes de milers de persones
que treballen desinteressadament per la llibertat col·lectiva.

L’ANC va organitzar  la mobilització més multitudinària de
la història dels Països Catalans i una de les més grans
d'Europa l’Onze de Setembre del 2012 amb la culminació
de la Marxa cap a la Independència.

L’Assemblea Nacional Catalana organitza per la propera Diada una cadena humana
que travessarà el país de nord a sud. Apunteu-vos a la web via.assemblea.cat

El precedent de les repúbliques bàltiques
Els ciutadans d’Estònia, Letònia i Lituània van unir les
seves capitals amb una gran cadena humana de més
de 600 quilòmetres de longitud el 23 d’agost de 1989.
Faltaven pocs mesos per la caiguda del mur de Berlín i
la Unió Soviètica començava a esquerdar-se per les
creixents i multitudinàries protestes en diversos països
del seu imperi. Es calcula que entre 1,5 i 2 milions de
persones van sortir al carrer i es van unir en una ca-
dena humana que simbolitzaria la unió de les tres
repúbliques, a més de demanar la retirada de les
forces d’ocupació soviètiques. A la primavera següent
ja eren independents.

ERC Arbúcies us desitja una bona Festa Major!


