“RESPIRA SANT HILARI”

EL NOSTRE COMERÇ

Després de l’època de confinament vam veure molts anuncis turístics de
municipis i comarques. Sant Hilari també va fer el seu anunci promocional. A
priori semblava bona idea però ens ha quedat clar que no podem oferir rutes
a l’entorn si els camins estan per senyalitzar o, encara pitjor, si no s’hi pot
passar (ja sigui pel Glòria o per la falta de manteniment).
Ja hem parlat altres vegades d’aquest
tema i segueix igual. El camí de la Font
d’en Gurb, que és un dels més
habituals, va estar brut fins al mes
d’agost quan la campanya televisiva va
ser durant el mes de juny. La resposta
que ens va donar l’equip de govern
quan vam treure el tema al Ple, va ser
que faran un inventari de l’estat dels
camins per poder prendre mesures, això està molt bé però com sempre, van
tard!
Creiem, doncs, que s’hauria d’haver fet una primera inversió per tenir bé els
camins i el poble en general i, en tot cas, després s’hauria d’haver fet l’anunci.
Per exemple, ara, aprofitant la Fira Guilleries.
A més a més, en vàries ocasions hem tingut l’oportunitat de parlar amb
visitants que volien dinar i no trobaven cap restaurant obert o que no tenien
cap activitat per fer. És per això que s’han de crear els paquets turístics
URGENTMENT! Per tenir un bon producte turístic involucrant tots els agents.
És imprescindible fer còmplice tota l’activitat turística, sinó hi ha una sinergia
entre tots, fer un anunci no serveix per res.
Un últim prec, i ho demanem amb prioritat alta, cal
posar papereres i/o contenidors a les diferents rutes.
Si no posem recursos, els boscos estaran bruts sempre!

Cada vegada ens trobem més immersos a la crisis econòmica i sanitària provocada
per la Covid. Dia rere dia sentim notícies i propostes del Govern, Diputacions,
Ajuntaments per intentar anar pal·liant aquesta situació. No és feina fàcil i no totes
les propostes serveixen per tots els municipis.
Nosaltres sempre hem estat partidaris, dins la mesura, de les ajudes directes.
Creiem que són molt més ràpides i afavoreixen directament. En un principi, a l’equip
de Govern no li agradava aquesta idea, doncs ells eren més partidaris de les ajudes
indirectes, com van ser els vals del comerç. Últimament estem veien que la posició
va canviant i van traient ajudes directes. Per exemple la subvenció per ocupar locals
buits del centre del poble o l’ajuda directa als emprenedors per engegar un nou
negoci per valor de 500€.
ERC Sant Hilari, tot el que sigui ajudar a les persones i als negocis, saben que ens hi
trobaran i que aportarem millores (si són necessàries) per tirar-ho endavant.
Tal com ja vam exposar al ple, que es vulgui ajudar als emprenedors, ens sembla
molt bé, però abans s’haurien d’haver inventariat les mancances que tenim al
poble. No pot ser que ens gastem una fortuna amb la campanya del turisme però no
sapiguem que hi ha una mancança de restauració. Si a part d’una ajuda econòmica
podem oferir una idea de negocis que falten seria una ajuda a un emprenedor
indecís. I faria que els diners públics es reinverteixin en serveis necessaris pel poble.
Trobem a faltar una bateria d’ajudes pels negocis existents, que també tenen
moltes dificultats i no ens podem permetre veure més persianes baixades.
Tenim la impressió que aquestes mesures són “per complir” i que estan poc
treballades. No deixen de ser pedaços i, creiem que, de pedaç amb pedaç no farem
massa res. Repetim el que diem sempre, ara és moment d’estar al 200%. La gent, els
comerços, les empreses i, en definitiva, el nostre poble necessita que el seu
ajuntament (ens públic més proper) els hi faci costat.

Pots trobar més informació al següent codi QR

TEMES D’INTERÈS
Aquest darrer ple celebrat el 15 d’octubre va ser un ple telemàtic, és a dir, cadascú
des de casa o un lloc sense contacte amb ningú més . Sabem que els plens s’haurien
de celebrar on toca: a l’ajuntament, però degut a la pandèmia el sentit comú ens deia
que no es podia fer presencial. ERC, el dimarts abans del ple ja va demanar que es fes
telemàticament, però l’equip de govern ens deien que no. Nosaltres, veient les
mesures que s’havien pres des de la Generalitat, vam insistir que no calia posar en risc
a ningú i que havíem de ser els primers en donar exemple. Finalment, el mateix
dijous, ens van comunicar que el ple seria telemàtic.

També relacionat amb el medi ambient, hi havia un punt del sistema tributari,
concretament a les ordenances sobre els impostos de vehicles de tracció mecànica
on parlava de les bonificacions del 75% per certs vehicles. Inicialment, en aquest punt,
s’equiparava un motor totalment elèctric amb un de gas, cosa que ens va semblar
totalment incoherent. Durant el temps que circula el vehicle de gas genera CO2, per
tant, ajuda a l’efecte hivernacle; mentre que l’elèctric quan circula no genera cap tipus
de gas perjudicial. Per tant, no era lògic equiparar aquests dos tipus de vehicles.
També és cert, que la càrrega d’un cotxe elèctric sempre s’hauria de fer amb un font
d’energia renovable, però aquest afer ja no pertany als sistema tributari.
També es va comentar el tema dels
menjadors escolars. Tots els grups
polítics amb representació a l’ajuntament
volem que la gestió dels menjadors
escolars es faci des de l’ajuntament.
Llavors on està el problema? Doncs, al
Consell Comarcal de la Selva.
El
departament d’Educació, que va delegar

El Ple va ser llarg i vam tocar molts temes. En aquest punt parlarem del medi ambient i
les escoles del municipi:
En el tema de medi ambient es va presentar un estudi molt interessant. Un estudi
exhaustiu de l’estat de les aigües, la vegetació i de la fauna. En aquest document es
parla de la manca d’aigua en alguns punts, bases amb excés de sediments a les rieres
que fa que siguin poc profundes, quin tipus de vegetació hi ha, plantes invasores,
animals que hi viuen... com comentava, un estudi exhaustiu i interessant. També en el
estudi posa quins criteris i llocs són els que primer on hi hauríem d’actuar. En
aquest punt final és on nosaltres tenim els dubtes. Fins ara, l’ajuntament ens ha dit
que al ser boscos de particulars no hi poden fer massa res, i ara de cop i volta si? Ens
comenten que al ser zones fluvials, hi poden actuar perquè al ser un recurs fluvial hi
pot actuar l’ACA; doncs sincerament no ho veiem gens clar, farem actuacions sense
parlar amb els propietaris? I si no ho volen tirar endavant?
No hi ha cap planificació ens el temps per fer les actuacions, quant temps durarà?
Amb una sola legislatura impossible, i amb dues creiem que també. I si sumem que
només s’invertirà el 0,5% del IBI, uns 8000€, les actuacions seran molt concretes i de
poca durada. 8000€ no donen per fer gaire cosa. I si arriben subvencions? Doncs
llavors es podrà invertit més, però tal i com està el panorama avui dia, creiem que no
n’hi hauran durant molt de temps.
Ja fa més d’un any que ens vam posar en contacte amb la junta de govern per resoldre
temes d’aigua durant períodes de sequera; aquest tema no és important? I quan la
riera de mas Quintà estava seca a l’agost del 2019? Per què no en van voler parlar?
Nosaltres, proposem que ens asseguem tots junts i parlem de les actuacions i les
programem, per què aquestes actuacions cal mantenir-les al llarg del temps i

millorar-les, ja que, és un tema massa important per no fer-ho tots units.

les competències al Consell Comarcal, ha dit per activa i per passiva que el Consell
Comarcal pot fer un conveni amb l’ajuntament per tal que l’ajuntament faci la gestió
dels menjadors (directament o indirectament). Fins i tot hi ha un informe jurídic

d’educació que ho avala.
També és cert, que altres consells comarcals de Catalunya han fet convenis similars. En
canvi el nostre només dona peu a que les AMPA’s facin gestió indirecte o directe. A
més a més, hem de comptar que hi ha una voluntat de canviar de proveïdor després
de la mala gestió post-covid amb la seguretat.
Nosaltres tenim clar que el problema està al Consell Comarcal. A més a més, no hem
d’oblidar que l’equip d’aquest està format per JxCat i Independents de la Selva (socis
del PIG). Portem des del mes de juny parlant d’aquest tema, com és que encara no
s’ha solucionat? Quin problema hi ha de fons perquè no permetin fer la gestió
indirecte als ajuntaments que ho sol·liciten? De debò que esperem que es resolgui
aviat.
ERC ens hem posat a disposició de l’equip de govern per trobar una solució, utilitzar
tot el potencial de l’ajuntament per assolir l’objectiu de poder gestionar els

menjadors escolars. En el fons, el que volem és que els alumnes que dinen a
l’escola tinguin un servei i un menjar de qualitat.

