Temes d’interès
El dijous dia 12 de desembre vam celebrar l’últim ple. Ja feia dies que debatíem els temes que més
preocupen als veïns del poble. La veritat és que hi ha moltes coses però revisant el context que ens
envolta, vam decidir que una d’elles seria la contaminació. Ens vam preguntar quant CO2 generem. Una
part important és la que generem nosaltres amb els vehicles. Hem de crear sinergies perquè els veïns
utilitzin vehicles no contaminants com bicicletes o patins per moure’s pel poble. Per això necessitem lloc
on aparcar-los amb seguretat, punts de càrrega pel patinets elèctrics, bicicletes, vehicles per la gent gran...
Però si ens movem amb vehicles elèctrics, d’on prové aquesta energia? Sabem si prové d’energies
renovables? O prové d’energia nuclear?
Nosaltres creiem, sense cap mena de dubte, que cal apostar per aquelles empreses que generen energia
verda. Però, podem fer més, i caldria incentivar a la instal·lació de plaques solars a totes les teulades de
les cases per generar més energia. Si alguna família vol posar-ne, seria interessant comentar-ho a
l’ajuntament per gaudir de bonificacions. Nosaltres creiem que cal potenciar-les tan com es pugui. Per
tant, la llicència d’obres hauria de ser gratuïta.
Des d’ERC Sant Hilari instem a l’equip de govern a actuar i instal·lar plaques als edificis municipals.
També vam demanar pel tram de carrer Joan Serres que encara està malmès i ja sembla la cançó de
l’enfadós. Ens van dir que al mes de gener reesfaltaran el pas enfonsat per tercera vegada, però creiem
que no es solucionarà el problema. Per solucionar-ho cal fer unes inversions importants que no estan
planificades. Tal com ens van dir al ple, està programat que ens visitin de l’agència Catalana de l’aigua
(ACA) i els convidaran a venir a veure el col·lector. Ens sap greu sentir això ja que no hi veiem una solució
pròxima ni eficient.
Alguna cosa similar passa amb el poliesportiu. A l’ultima comissió d’esports ens van dir, molt efusivament
i entusiasmats, que començaran a arreglar el pavelló. Inicialment es faran les teulades de la piscina
coberta i la del poli; tot seguit el parquet i per acabar els vestidors. Fins aquí compartim les accions que
es volen fer. Però llavors, ens van comentar que volen redissenyar-ho tot i que volien afegir-hi un bar.
Creiem que només la primera fase com són els sostres, el parquet i els vestidors, són necessaris i s’han de
fer en els 4 propers anys, però fer totes les reformes que proposen vols dir gastar-se 2 milions (que potser
seran més) en 4 anys!!! No sabem si tindran o han demanat una subvenció, no ens han facilitat aquesta
informació, però sense cap ajuda, tal i com ho plantegen, creiem que no és gens aconsellable i pot
comportar un endeutament important. Si sumen que volen expropiar la xarxa d’aigües a Sorea, la
necessitat del col·lector de carrer Joan Serres (ai no, aquest no és tant urgent) i el poliesportiu, quan
pujarà tot plegat? Entre 4 i 5 milions d’euros...
I per suposat, totes les obres acabaran el 2023, quan hi ha les eleccions municipals.
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Pressupostos 2020
El pressupost municipal és pot definir, entendre o valorar de diferents maneres, però nosaltres ens
quedem amb aquesta definició: “És l’instrument polític més important que té un ajuntament. Ha de
permetre fixar de forma planificada i ordenada les prioritats de despesa en base a les previsions
d’ingressos”.
El pressupost que se’ns va presentar per aquest any 2020 en el darrer ple el podem resumir de la
següent manera:
Trobem que és molt igual al de l’any passat, ens resulta poc planificat i sobretot molt poc ambiciós. No
contempla cap inversió nova (només la compra d’un solar) i poca destinació de recursos al manteniment
dels espais i edificis públics.
Segueix una bona línia de reducció del deute i es compleixen tots els objectius d’estabilitat
pressupostaria, per això no entenem que no és contemplin més millores al poble, a més quan hi ha un
romanent important. No cal fer totes les “grans inversions” a l’últim any de la legislatura.
El pressupost evidencia una disminució real dels ingressos, es preveu recaptar 1,13% menys, però per
contra hi ha partides de despesa que augmenten moltíssim, com són els sous dels càrrecs electes que
passa de 57.000 euros a 90.850 euros, el que representa un increment del 59,4%.
Per això des de ERC Sant Hilari creiem que el pressupost que es va presentar pel pròxim 2020 és mancat
de voluntat de tenir un poble amb més serveis, més equipaments i millora de carrers i espais públics
com sempre hem defensat.
Moció per a iniciar un procés participatiu que permeti ampliar el nombre de carrers, places i espais
públics amb nom de dona
El passat ple del dia 12 de desembre de 2019, el grup d’ERC va presentar una moció treballada
conjuntament amb l’associació de dones “La Violeta” i consensuada amb els companys i companyes de
JxCat i el PIG en el que es posa en evidencia la manca de carrers, places i equipaments amb nom de
dones.
És per això que és necessària la creació d’un grup motor que treballi i estipuli els protocols a seguir amb
els nous carrers i places així com la valoració de les propostes ja presentades pels veïns i veïnes.
Aquesta moció es va presentar per treballar perquè el dia 8 de març, commemorant el dia de la dona
treballadora, es culmini l’acció i hi hagi la inauguració del primer espai el qual el nom s’haurà decidit
mitjançant un procés participatiu.
Esperem que aquest projecte sigui un èxit i entre tots i totes el duguem a terme a curt termini. Animem
que sigui el primer de molts més ja que hi ha moltes dones que han fet grans aportacions per fer un Sant
Hilari millor a nivell econòmic, social, sostenible i educatiu.
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