
Butlletí d’informació d’ERC Arbúcies desembre 2013

#milloremarbúcies ERC Arbúcies engega una
campanya per arreglar
els espais i punts de la vila
que es troben en mal estat

www.esquerra.cat/arbucies // arbucies@esquerra.org // Bloc: ambtuarbucies.wordpress.com
facebook.com/ercarbucies // @ERCarbucies

IntERCanvi

La utilització de les xarxes
socials fa possible que els
mateixos veïns ens facin
arribar propostes de millora

La proposta d’ERC: obrir la placeta al públic només de dia
i destinar-la a la mainada i la gent gran. La resposta d’Entesa:

refusar una moció d’ERC al ple i que segueixi tancada

PLACETA DE CA L’ÀNIMA PEN
D
EN

T

Antecedents: l’11 d’octubre ERC denuncia
el mal estat del parc. Un mes després, la brigada

municipal repara els bancs i l’àrea de jocs

PARC CARRER LA SELVA

La proposta d’ERC: eliminar la paret de l’aparcament per millorar
la visibilitat i la seguretat de vehicles i vianants

La resposta d’Entesa: no ha fet res

CAN DELFÍ

La proposta d’ERC: resituar les àrees de
contenidors que hi ha a la placeta de Can Reus

i a l’entrada del Camprodon

CONTENIDORSPEN
D
EN

T

PEN
D
EN

T

La secció local d’ERC d’Arbúcies ha engegat una campanya que proposa l’ar-
ranjament de diversos espais i punts de la vila que es troben en mal estat. Amb
l’etiqueta #milloremarbucies, ERC utilitza les xarxes socials facebook i twitter
per fer propostes en positiu que ajudin a millorar el benestar dels arbuciencs i
les arbucienques, així com la imatge de la vila.

Algunes accions que hem engegat són aquí dalt. En trobareu d’altres al nostre face-
book. Podeu fer-nos arribar més propostes en persona (al regidor Quim Santos o a
qualsevol membre de la secció), a arbucies@esquerra.org i al nostre twitter i facebook. La pressió conjunta d’ERC i el

veïnat aconsegueix que l’equip
de govern arregli el parc
infantil del carrer de la Selva

facebook.com/ercarbucies @ERCarbucies
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Una infraestructura clau, aturada

La torre de telecomunicacions (foto de dalt) situada a la
Serra de Fogueres que podria donar servei de TDT, telefo-
nia mòbil i Internet de banda ampla al Polígon Torres Pu-
jals, a una part del nucli urbà d’Arbúcies i a Joanet encara
no funciona. L’ajuntament assegura que ja ha fet tots els
tràmits necessaris i que és la Generalitat de Catalunya qui
ha de fer les darreres inversions perquè entri en funciona-
ment. El retard i les excuses acumulades per part d’Entesa
perjudiquen la gent d’Arbúcies, i més quan es tracta d’una
ins tal·lació molt important que l’anterior govern d’ERC va
deixar a punt perquè pogués entrar en funcionament.

Fem la grossa catalana

ERC Arbúcies ha participat a la iniciativa de la loteria na-
cional catalana amb la venda de diversos talonaris amb els
números 2.224 – 14.645 – 55.321 – 57.853 – 96.892 i que
s’han esgotat fa diverses setmanes. El sorteig de la grossa
de cap d’any es celebrarà el 31 de desembre de 2013.

ERC aconsegueix la tarifa plana en rebuts
Els ciutadans que vulguin acollir-s’hi podran fraccionar l’any que ve els rebuts de
l’IBI (contribució), vehicles, escombraries i guals en un màxim d’onze mensualitats

El ple municipal va aprovar
aquest octubre l’ordenança
fiscal reguladora de la gestió
mitjançant el sistema de
fraccionament gratuït unifi-
cat, o el que és el mateix, el
pagament de diversos tri -
buts de forma fraccionada
en un màxim d’onze quotes
mensuals sense interessos.
Aquesta nova ordenança

és una iniciativa del grup

municipal d’ERC Arbú-

cies, que fa uns mesos va
presentar al mateix ple una
moció que instava al frac-
cionament dels tributs.

“L’objectiu és facilitar al
màxim el pagament dels tri -
buts a la gent d’Arbúcies i
creiem que és positiu que hi

hagi una tarifa plana men-
sual, serà més assumible
per a moltes famílies”, ex-
plica el regidor d’ERC, Quim
Santos. Els tributs que es
podran fraccionar són l’im-
post de béns immobles (IBI),
l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica (IVTM), la
taxa per a la prestació del
servei de recollida d’escom-
braries i la taxa per a l’en-
trada de vehicles a través de
les voreres (guals). Els ciu-
tadans i els empresaris o
professionals que vulguin
acollir-se al nou sistema
tenen temps per sol·licitar-
ho a l’oficina de gestió trib-
utària fins al 15 de gener del
2014 en un màxim d’onze
mensualitats.

El fraccionament facilitarà el pagament dels impostos

molt breu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ERC va homenatjar el president Lluís Companys el passat octubre, però lamentem que l’ajuntament no participés en cap acte oficial
// La pífia de les línies tortes del passeig de Palacagüina va arribar al programa APM de TV3, una manera barroera de promoure Ar-
búcies a l’exterior // Felicitem Comerç Arbúcies per la campanya Arbúcies a través del temps, de la vinya al comerç, una iniciativa
que ha tingut el suport de més de 60 establiments de la vila // El restaurant Les Magnòlies ha renovat l’estrella Michelin i des d’aquí
volem reconèixer la feina ben feta d’aquest establiment i també el de molts altres de la nostra vila // Per cert, Can Delfí ja té alarma
des que ERC Arbúcies va alertar de la deixadesa i els robatoris a l’equipament // Les retallades en personal es noten al camp de
futbol, sobretot al cap de setmana, amb poca neteja i alguns espais de l’equipament, com els vestidors, no gaire nets.
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El desgavell de la policia local
Canvis continuats de personal, despeses innecessàries i el regidor de Governació
que plega. Tres dels nous agents incorporats no tenen titulació com a policies locals

L’equip de govern sempre ha dit que la policia i la seguretat
són prioritaris, però les paraules es contradiuen amb els fets,
amb una manera d’actuar que comporta una gran inestabi -
litat en una regidoria clau per a l’ajuntament i el benestar de
la gent d’Arbúcies. En aquests dos anys i mig de govern, la
policia local ha patit un degoter de baixes: ha marxat el cap
i tres agents més ja no exerceixen a Arbúcies.

Les quatre incorporacions s’han fet de forma barroera, a
còpia de decret d’urgència (és legal, però gens transparent)
i contractant persones sense experiència en seguretat ni
qualificació com a policies locals perquè, que quedi clar, les

persones contractades exerceixen com a policies sense
tenir la titulació de policies. I si mai el govern decideix for-
mar-les costarà una fortuna perquè hauran d’anar a una es-
cola de policies durant un any sense poder exercir les seves
funcions com a agents mentre duri la formació. Només un
dels agents incorporats té la formació necessària ja que fins
fa uns mesos exercia com a mosso d’esquadra.

La renúncia del regidor de Governació, Dani Saborit, ha
sigut l’última en una regidoria que abans tenia un organi-
grama definit i que oferia totes les garanties de seguretat
per a la gent d’Arbúcies.

Renúncia a un equipament al Parc Mongé

La recent aprovació de la modificació puntual del
PGOU relativa al Parc Mongé va tenir el suport de
tots els grups municipals a excepció d’ERC, que
considera un greu error la proposta d’Entesa. El
nou projecte qualifica els terrenys com a zona
verda amb el que impossibilita la construcció d’un
nou equipament públic, una possibilitat que sí es
contemplava en la proposta d’ERC quan estava al
govern i que es va tombar al ple. Es dóna la cir-
cumstància que Entesa va prometre un centre de
dia a pocs metres d’allà (aparcament de la Farga),
un dels molts incompliments del programa elec-
toral que va acumulant i que hauria pogut corregir
si hagués comptat amb la col·laboració d’ERC.

De propietat a lloguer: pagar més per una nova seu
La policia local d’Arbúcies disposava d’una seu municipal al
costat del parc de bombers, però a l’equip de govern no li
agradava aquell espai i va decidir moure el cos de lloc i
posar-lo a la pujada del carrer Castell (foto esquerra). Aquest
canvi de situació és discutible, però el que ja no ho és tant
és que s’hagi de pagar un lloguer mensual a la propietat
d’aquest immoble quan l’espai que s’ocupava abans era mu-
nicipal i no calia pagar res. Una mostra més de la política
d’Entesa: es queixen que no hi ha diners, però se’ls gasten
en allò que més els convé, sigui o no necessari.

Ressons d’Arbúcies, el butlletí d’Entesa
Quatre números del nou butlletí mu-
nicipal Ressons d’Arbúcies han
servit per confirmar que és un mitjà
descaradament partidista i poc plu-
ral, amb abundants espais reservats
a l’equip de govern i, especialment,
a l’alcalde. Són actituds i maneres
de fer molt allunyades de la missió
d’un butlletí municipal: informar amb
rigor i veracitat de tot allò que fa un
ajuntament per al poble.

La presència constant del govern
en imatges i notícies contrasta
poderosament amb el minso espai
reservat a l’oposició, unes deu línies
de text insuficients per exposar
qualsevol tema amb claredat i pre-
cisió. El govern dirà que també té el
mateix espai, però en el moment en
què s’atorga altres apartats d’opinió
incompleix la pluralitat necessària
d’un mitjà municipal. En aquest

sentit és important destacar que du-
rant els governs d’ERC hi havia un
reglament per a la participació dels
partits polítics que, precisament,
garantia una pluralitat ideològica.
Ara no hi ha ni reglament.

- Omnipresència de l’alcalde Pere
Garriga (secció La veu de l’alcalde,
entrevistes a doble pàgina, surt en
tantes fotos com pot)

- La secció El personatge sempre
es dedica a un regidor (suggerim
que la rebategin amb el nom Quins
personatges de regidors!)

- Excessiu protagonisme de temes
populars en detriment de la infor-
mació municipal (en 4 números

no hi ha una trista línia del tema

més important de tots: els pres-

supostos municipals)
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La política nacional aborda un tema prioritari des de fa set-
manes: la pregunta i la data de la consulta d’autodetermi-
nació del 2014. S’ha arribat molt lluny i encara queda molt
camí per fer, però tots els passos empresos fins ara han
sigut fruit d’una unitat indestructible de la gent d’aquest
país, amb la massiva manifestació de fa dos anys a
Barcelona i l’històrica Via Catalana d’enguany com a mo-
ments culminants.

Ara és l’hora de la política i d’acord amb el pacte signat per
ERC i CiU a inici de la legislatura hem de fer possible
aques ta consulta. Hi ha un mandat popular inequívoc
perquè això succeeixi i dos bàndols definits: ERC, CiU, ICV
i CUP són favorables al dret a decidir mentre que PSC, PP
i C’S volen diluir encara més Catalunya com una comunitat
autònoma d’Espanya.

Més enllà d’ideologies, el debat ja no és tant una qüestió
d’independentistes i unionistes com de demòcrates i no
demòcrates, tal i com explica el president d’Esquerra,

Oriol Junqueras. “Hem de fer prevaler la democràcia da-
vant d’aquells que no volen que els ciutadans puguin votar
i decidir. Allò que vulguem ser ho ha de decidir la majoria
i oposar-se a que la gent pugui decidir en una consulta i
poder votar lliurement és contrari al principi més elemental
de la democràcia. Estar a l’alçada, en aquests moments,
vol dir senzillament posar el futur del país en mans dels
ciutadans. Ras i curt: convocar una consulta el 2014”.

Espanya farà tot el possible perquè no hi hagi una consulta
i impedirà amb tots els seus mitjans, que són molts i molt
poderosos, que es pugui votar. Però si aconseguim que el
debat es centri en la democràcia, en poder votar o no, al
final ens en sortirem. Vint-i-set països s’han independitzat
en l’últim segle, un fet que demostra la normalitat d’aquesta
mena de processos.

Vol que Catalunya 
esdevingui un
estat independent?

L’ANC, el Consell Assessor per a la 
Transició Nacional, la pregunta i Escòcia
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va fixar
aquest novembre una proposta de pregunta “di-
recta i clara i que ha de preguntar explícitament
sobre la indepen dència de Catalunya”, en pa-
raules de la seva presidenta, Carme Forcadell.
“Vol que Catalunya sigui un estat independent?”
és la proposta de l’ANC, que dema na la “màx-
ima unitat d’acció entre les institucions cata-
lanes, la societat civil i els partits polítics”.

En un mateix sentit s’expressa el Consell Asses-
sor per a la Transició Nacional (CATN), que
considera que la pregunta de més fàcil com-
prensió, la menys ambigua i la que menys in-
flueix en l'orientació del vot és la que votarà
Escòcia el 18 de setembre del 2014: "Escòcia
hauria de ser un país independent?", tot i que
no proposa cap redactat en concret per a
Catalunya.

Els paral·lelismes amb Escòcia són constants, i
Forcadell assegura que “Catalunya ha guanyat
la batalla de la democràcia i també guanyarà la
de la independència. El món no entén que no
se’ns deixi votar mentre a Escòcia, sí. O és que
a la Unió Europea hi ha ciutadans de primera i
de segona?”

Esquerra defensa una pregunta clara i
concreta per a la consulta del 2014, tal i
com han proposat l’Assemblea Nacional
Catalana i el Consell Assessor per a la
Transició Nacional

ERC Arbúcies us desitja unes Bones Festes!
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