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Ja tenim el programa gairebé enllestit, ens falta transcriure’l i polir quatre 
detalls. Hem mirat i estudiat tots els àmbits del poble on podem millorar. 
Com veureu, posem especial èmfasi en l’apartat de Seguretat, Turisme i 
Economia. Després d’avaluar les gairebé 200 enquestes aquests són els 
problemes més importants que hem vist fins ara. 

Pel que fa a seguretat tots els membres d’ERC hem decidit que no ens 
quedarem a mitges, arribarem fins al final. Trucarem a qualsevol porta, ja 
n’hi ha prou de lladres, bandarres i incívics. Qualsevol dia et pot tocar a tu. 
ERC diu PROU!!! 

A tots ens agrada viatjar i veure llocs bonics, trobar pobles nets, tenir 
activitats per fer, gaudir del descans... Però el poble ha de decidir quin futur 
vol i no n’hi ha prou en fer un projecte a 20 anys vista, hem de demanar als 
vilatans si ho volem. La participació ciutadana és molt important i creiem 
que en projectes a llarg termini han de tenir veu i vot. La participació 
ciutadana no només significa decidir si posar una barana o reparar una 
vorera, la participació ciutadana és decidir les petites coses del poble i 
també les més importants. Volem que els Hilariencs votin en les decisions 
més importants més sovint, no només cada 4 anys. Prou a la participació 
ciutadana per només prendre decisions de barri, PROU !!!
 
Ja estem a punt per començar projectes nous i revisar allò que es pot 
millorar. El nostre objectiu és un millor futur pel poble.

4 ANYS DESPRÉS TENIM . . .

A pocs dies d’acabar aquesta legislatura, és necessari fer balanç de com ha evolucionat el poble fent 
incís a tots aquells aspectes que haurien sigut fàcilment millorables si s’hagués tingut una bona 
previsió des d’un inici. Podem començar parlant de l’estat general del poble i el seu entorn: carrers 
bruts, deixalles escampades per terra, papereres trencades, males herbes, arbres mal cuidats, manca 
d'il·luminació, poca sensació de seguretat... En definitiva, Sant Hilari s’està convertint en un poble on 
cada dia és més complicat viure.

Per altra banda, i ja ho vam mencionar al Groc anterior, tenim unes infraestructures municipals en 
estat crític. Començant pels carrers i la via urbana, però continuant també pel pavelló, la piscina, el 
camp de futbol i molts altres equipaments molt malmesos per la deixadesa i l’oblit en què han caigut 
durant aquests darrers anys. S’han de prendre mesures urgents per poder tornar a tenir uns edificis 
en l’estat que ens mereixem. 

També volem posar èmfasi especial  en dos aspectes. En primer lloc, la participació ciutadana. Des 
del nostre grup hem remarcat des d’un inici que l’opinió dels nostres veïns i veïnes és el puntal que 
ha de fer moure totes les iniciatives. És evident que durant aquests 4 anys l’Equip de Govern no s’ha 
pres la participació ciutadana tal com l’entenem nosaltres, sinó que ha sigut molt circumstancial. En 
el nostre cas, recolzem uns pressupostos participatius, però sempre amb la mirada a les deficiències 
importants de cada un dels diferents barris, per poder optimitzar els recursos.

I, en segon lloc, posem èmfasi en les entitats. Tots nosaltres, com a membres de diverses agrupa-
cions del poble, podem confirmar que l’atenció rebuda per part de l’Equip de Govern no ha estat a 
l’altura de les diferents propostes i activitats que els vilatans de Sant Hilari volen dur a terme al 
nostre municipi.

Per tot això, creiem que l’Equip de Govern no s’ha cregut mai seriosament la responsabilitat que 
comporta estar al capdavant de l’Ajuntament del nostre poble. S’ha perdut en qualitat de vida i 
l’estat de la nostra vila ha anat a la baixa notablement. Necessitem que a Sant Hilari hi hagi una 
aposta clara per la nostra gent, per millorar el seu dia a dia i la seva qualitat de vida.

I nosaltres? Doncs durant aquest temps hem redactat un pla de manteniment per dur a terme els 
pròxims quatre anys i posant com a prioritat tots aquests edificis públics que utilitzen tots els 
hilariencs i hilarienques. 
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SANT HILARI I LA SEVA ECONOMIA
Estem a punt per entrar a l'Ajuntament i encetar molts projectes que considerem bàsics, però 
un dels que trobem més urgents és el de passar de tenir vigilants municipals a policia local, 
que tindria un àmbit d'actuació més ampli.

Segons l'enquesta realitzada, la percepció actual de seguretat és possiblement la més baixa 
dels últims trenta anys. Per aquest motiu volem una policia propera, rigorosa, efectiva i amb 
més competències de les que tenen els vigilants municipals.

Recentment molts Hilariencs han patit robatoris als habitatges, cotxes i garatges, entre 
d’altres. També hem d'acceptar que el poble està creixent i la comissaria de Mossos d'Esqua-
dra més propera està a 25km; tots aquests factors fan que considerem indispensable un canvi.

Joan Tardà
El pròxim 28 d’abril,  estem cridats a les urnes amb motiu de les eleccions generals. El nostre 
referent indiscutible durant els últims anys a Madrid, en Joan Tardà, ha decidit posar punt 
final a la seva dilatada trajectòria parlamentària. Sempre ens  quedarà en el record el seu ja 
cèlebre “Mori el Borbó“  o altres moments mediàtics en les batusses parlamentàries. 15 anys 
en què ha defensat la dignitat d’un partit que aquest 19 de març ha complert 88 anys 
d’història.   Un “front” de Madrid en el qual ha compartit viatge amb companys tan diferents 
com Joan Ridao o Joan Puigcercós, passant per la sempre espontània Teresa Jordà, i ja 
darrerament, amb el seu inseparable Gabriel Rufián. Ras i curt; republicanisme, compromís 

amb la tradició d’esquerres i fidelitat a un 
partit i una manera de veure el país. 
Molta sort, company Joan, et trobarem a 
faltar!!!

Esquerra Republicana de 
Sant Hilari Sacalm tenim la 
informació i documentació 
per poder engegar aquest 
projecte i així erradicar al 
màxim els robatoris i 
proporcionar més seguretat 
a tots els vilatans.

Als tres pilars bàsiques de 
l’estat del benestar (educa-
ció, serveis socials i salut) 
nosaltres hi afegim la de la 
seguretat.

Moltes vegades hem sentit a dir a la nostra gent més gran que quan eren joves a Sant Hilari hi 
havia moltes fàbriques, molta feina i els estius estava ple d’estiuejants que donaven encara més 
vida a la nostra vila.

Els temps han canviat molt. Molts models de negoci s’han reinventat, l’era digital i la globalització 
han agafat les regnes econòmiques, les formes de vida i de treballar s’han modernitzat i estem en 
un moment de sortida d’una important crisi econòmica i financera.Des d’ ERC Sant Hilari amb el 
context actual no ens volem creure que no podem recuperar gran part de tot el que havia estat el 
nostre poble.

Creiem que la marca turística té un gran potencial i que l’hem d’explotar encara més i l’Ajuntament 
ha de marcar el ritme per aconseguir-ho. Hi ha una gran demanda de turisme rural i familiar que 
s’ha de canalitzar i aconseguir que el municipi sigui una referència.

Tenim un comerç local  que ofereix un tracte d’excel·lència  que l’hem de cuidar,  ampliar, ajudar a 
consolidar-se i reforçar-se amb  l’ e-comerç.Pensem que s’ha de fomentar l’augment de llocs de 
treball al poble, augmentant el teixit empresarial, recolzant les empreses existents de tots els 
sectors productius, afavorint l’entrada de noves i sobretot ajudant des del moment 0 als emprene-
dors.

Tenim un entorn privilegiat, ric amb recursos naturals i forestals, amb explotacions silvícoles 
destacades i aquest ha de ser un dels eixos de creixement econòmic.

És molt important aconseguir el desplegament 
de la fibra òptica a tot al municipi i tenir unes 
connexions òptimes que ens ajudin a fer-ho tot 
encara més digital i fàcil.

L’educació ha de ser un puntal bàsic en la 
millora laboral  i creiem que s’ha d’augmentar 
l’oferta educativa pública i privada i poder 
oferir nous estudis adaptats a les noves 
demandes i exigències laborals.

Des del grup d’ERC municipal estem 
convençuts que es pot aconseguir.  No volem 
somiar, volem treballar  per fer-ho possible i 
aconseguir-ho amb el suport de tots els sectors 
implicats i tenir un Ajuntament al costat de 
l’economia municipal.

Gràcies pe
r tot! 

Gràcies pe
r tot! 


