El Groc
Sant Hilari Sacalm
En aquest butlletí farem un repàs de tota la feina que hem anat duent a terme durant aquest any. Us volem demostrar que el vot a ERC
Sant Hilari és un vot útil. Treballem diàriament per fer una oposició crítica i constructiva en què diem les coses clares, valorem les
aportacions positives i denunciem aquella feina que, al nostre entendre, es podria millorar.
Us convidem que llegiu amb atenció, ja que creiem que hi podreu trobar respostes a moltes preguntes. També trobareu una entrevista
on el nostre cap de llista, en Xevi Prat, valora el primer any dins del plenari.

I DEL PROGRAMA... A QUÈ NO ESTEM DISPOSATS A RENUNCIAR?
SEGURETAT
Seguim ferms en formació del cos de policia, ja que tenim la
certesa que serà la manera més evident de posar fre a la
situació actual. Des d'Esquerra hem creat un paquet amb 10
propostes de seguretat ciutadana, seguretat viària i sanitat
com a puntals per millorar el nostre dia a dia. El motiu principal
d'aquestes mesures és erradicar la inseguretat que hi ha al
nostre poble i posar mà a la manca de solucions aportades ﬁns
el dia d'avui.
PLA DE MANTENIMENT
Seguim pensant que és imprescindible un pla de neteja i de
manteniment dels parcs, dels jardins i del mobiliari urbà.
Considerem que manquen les podes d'arbres adaptades a les
necessitats de cada espècie. Així com les millores de la majoria
de les infraestructures del Sant Hilari.
TEIXIT ASSOCIATIU
Per dinamitzar el poble són necessaris els cursos de la casa de
cultura (ensenyament, benestar, art, etcètera). També creiem
imprescindible la creació de la sala polivalent per celebrar
reunions i festes.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Des del nostre grup volem afavorir el comerç i les empreses
locals. Tenim molt clar que és el cor del nostre poble i treballem
amb fórmules per afavorir-les. Una de les principals accions que
volíem era tenir un tècnic responsable per vetllar pel bon
funcionament de totes elles i avui ja el tenim establert.
Celebrem aquest primer pas i esperem que es treballi en aquest
sentit.
CONTRACTACCIONS
En aquest darrer any també hem vist com diverses
contractacions de personal s’han fet per aﬁnitat. Nosaltres
volem fomentar la transparència en la contractació de
personal mitjançant la publicitat dels procediments perquè
tothom tingui les mateixes oportunitats per aspirar a un lloc
de treball. Per això proposem crear una borsa de treball on hi
hagi tots els processos encara que siguin de caràcter urgent.
TRANSPARÈNCIA
Esquerra Sant Hilari serem persistents amb la transparència
dels procediments de contractació. Seguint la Llei 9/2017 del
8 de Novembre referent a la contractació del Sector Públic es
poden evitar contractes dubtosos.

QUI SÓN ELS NOSTRES REGIDORS?
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EL PRIMER ANY D'ERC SANT HILARI A L'AJUNTAMENT
Ja ha passat un any des de les eleccions municipals del 2019 i per això, ens disposem a fer balanç de com ha prosperat. Per ERC Sant
Hilari ha sigut un any molt intens i en el que hem treballat de valent.
Tot l'equip hem treballat de valent i amb molta il·lusió, pensant sempre en el poble de Sant
Hilari i en les seves inquietuds. Per aquest motiu hem realitzat enquestes per internet i en
paper, diferents reunions amb entitats, associacions, comerciants, xerrades de barri,
xerrades a les paradetes o amb qualsevol persona que s'ha apropat per parlar amb
nosaltres.
Amb 541 persones que ens van votar, vam
treure 3 regidors, que ens va permetre
tornar a entrar a l'ajuntament. Per aquest
motiu no ens cansarem mai d'agrair la
conﬁança que ens vau dipositar.
A mes a mes, durant aquest any hem organitzat o participat en diferents activitats:
L'11 de setembre, com ja és habitual en els darrers anys, vam realitzar l'ofrena ﬂoral al
monument del General Moragues.
El Primer d'octubre, per commemorar l'aniversari del referèndum d'autodeterminació,
vam participar en l'organització d'una marxa de torxes.
El 19 d'octubre també vam col·laborar en l'acte de suport de l'Ivan Altimira.
El dia 10 d'Octubre vam participar en el primer Ple Ordinari del mandat on vam votar a
favor dels convenis amb la Font Vella, el projecte Singular, el Club Patí Sant Josep,
l'Associació de Comerç i Turisme i també del
reglament dels Vigilants i l'aprovació del
Sistema Tributari del 2020. Ens vam abstenir
en la modiﬁcació d'algunes de les partides del pressupost del 2019, ja que deixaven de
banda propostes que per nosaltres eren imprescindibles.
El divendres 25 d'octubre vam organitzar una xerrada col·loqui amb la senadora d'ERC
Elisenda Pérez. Els assistents van poder-li preguntar dubtes i qüestions sobre l'àmbit
nacional.
El diumenge 3 de novembre vam dur a
terme una sortida a la Catalunya Nord, on varen participar 60 persones, al museu
memorial de l'exili de la Jonquera, la platja d'Argelers i la Maternitat d'Elna.
El diumenge 24 de novembre, dins del marc d'activitats commemoratives del dia
internacional contra la violència de
gènere, i conjuntament amb l'associació de
dones la Violeta, vam organitzar una
caminada solidària. Va tenir una àmplia
participació i es van poder recaptar 400 €
que aniran destinats a activitats per lluitar contra dita violència.
A ﬁnals de novembre una part de l'equip vam anar a un ple del Parlament de Catalunya i
vam aproﬁtar per reunir-nos amb alguns diputats per parlar de temes que ens
preocupaven, sobretot en l'àmbit de seguretat.

El 12 de Desembre vam tenir l'últim ple ordinari de l'any. El nostre grup va iniciar una moció
consensuada amb la resta de grups del plenari que incentivava a augmentar els carrers,
places i espais públics amb nom de dona mitjançant un procés participatiu amb
l'objectiu d'executar-ho el dia 8 de Març coincidint amb el dia de la Dona Treballadora.
Aquesta proposta ha derivat a la proposta de posar un nom de dona a la Biblioteca
Municipal amb un èxit de participació i que es va inaugurar el dia 23 d'Abril, coincidint amb
els actes del dia de Sant Jordi.
Al Desembre vam col·laborar amb La Marató
de TV3. ERC de Sant Hilari creiem fermament
en aquesta causa i volem aportar el nostre
gra de sorra per ajudar a recaptar diners. Vam organitzat una jornada perquè els més
menuts de la casa poguessin crear els seus dibuixos. Un cop acabats, els vam enterrar a la
“Capsa del Temps” als jardins de Can Rovira. D'aquí a 15 anys desenterrarem la capsa i
exposarem els dibuixos.
Com és tradició, vam acabar l'any repartint “El calendari del nostre poble” per tots els
habitatges, perquè ningú es perdi cap de les diades assenyalades de Sant Hilari.
El dia 29 de Gener es va celebrar el primer Ple Ordinari del 2020 on es van portar a
votació temes tan importants com l'augment de la jornada de la dinamitzadora
econòmica que, al nostre entendre, és una peça clau per ajudar a tirar endavant als petits
comerços del nostre poble. També es va debatre el Pla de Podes en el que ens vam
abstenir, ja que no compartim aquest modus operandi.
Un altre acte al qual vam assistir va ser a la
performance “Un violador al teu camí”.
Aquest va ser un èxit rotund amb un
centenar d'assistents. Una reivindicació, en
forma de coreograﬁa, contra la violència
masclista.
Pel que fa als actes de commemoració del
dia de la Dona Treballadora moltes entitats
i tots els grups polítics ens vam unir per
poder oferir moltes activitats. Una de les que
va tenir més èxit va ser el “Vermut de la dona” a la Placeta.
Aproﬁtant la mateixa setmana, gràcies als diners recaptats a la caminada del 25 de
novembre organitzada per ERC i La Violeta, vam poder oferir la xerrada/taller “Mals
d'amor” als alumnes de 2n i 3r d'ESO de
l'Institut Anton Busquets i Punset i el Col·legi Sant Josep. Volem donar les gràcies a tothom
que va venir, ja que creiem que l'educació és la clau per erradicar aquesta violència.
Els Regidors d'Esquerra van fer una donació
d'aliments bàsics amb el sou de l'últim Ple a
l'associació Càritas amb la ﬁnalitat de fer
front a la situació actual d'excepcionalitat i
per donar resposta a les necessitats actuals
de Sant Hilari.

Mocions presentades per ERC
ENTREVISTA AL NOSTRE PORTAVEU:

XEVI PRAT
1. Quina podríem dir que és la tasca més rellevant que
desenvolupa ERC Sant Hilari durant aquesta legislatura?

4. Per tant, quin és el projecte de poble que voldríeu
aconseguir?

Som 3 regidors i estem a l'oposició. Avui en dia, la nostra tasca
és principalment aprendre i ﬁscalitzar l'Equip de Govern amb
precs i preguntes per resoldre les inquietuds dels veïns i veïnes.
A més a més, som tot un equip que elaborem propostes per un
municipi més dinàmic, participem de forma activa en les
activitats.... Sobretot, volem quedar amb els veïns del poble per
parlar, i que ens aturin pel carrer per poder escoltar els seus
dubtes, els seus problemes. També una de les tasques que
estem fent, és la formació constant per poder servir millor els
Hilariencs i Hilarienques.

El Municipi que ens agradaria seria un lloc verd on molts ediﬁcis
funcionessin amb energies renovables, on les noves
tecnologies estiguessin al dia i unissin més les persones.
Basant-nos amb les comunicacions i la tecnologia, es pot
arribar arreu. Podem cuidar a les persones que ho necessitin,
podem fer que les empreses busquin i trobin un lloc ideal per
instal·lar-se i treballar. Podem fer que el turisme tingui les eines
més modernes per poder-ne gaudir i saber com, quan i que fer.
Podem fer que gràcies a les comunicacions ens puguem sentir i
estar més segurs. Cal que qualsevol persona del poble se senti
bé, segura i per què no, feliç de Sant Hilari.

2. El balanç d'aquests primers mesos com a regidors a
l'oposició seria positiu doncs?
Sí, creiem que són molt positius. Estem il·lusionats perquè cada
vegada que l’ajuntament aprova una cosa important, veiem que
nosaltres ho teníem al programa electoral, com els paquets
turístics, la cooperativa, el tècnic empresarial... Hem treballat de
forma constant, el compromís es manté intacte com el primer
dia, la mateixa il·lusió. En tot moment hem sigut crítics amb les
coses que no veiem clares però sempre proposant una altra
manera de fer les coses i aportant el nostre punt de vista.
Una de les coses que portem reclamant durant aquest any és el
treball en equip. Nosaltres ens hem ofert per compartir idees,
gestionar moments crítics i la resposta acostuma a ser un
“moltes gràcies, ja es ho mirarem”.
Queda molta feina per fer... Tot l'equip hem estat treballant per
presentar unes propostes concretes per fer front a la crisis del
Covid19. La setmana passada les vam presentar a l'equip de
govern per poder-les dur a terme en breus.

3. En referència a la feina que queda per a fer, quines serien
les principals línies d'acció que us heu marcat per treballar
durant aquests 4 anys?
La primera cosa que volem aconseguir aquests anys és fer
entendre a l'equip de govern que nosaltres hem vingut a
treballar. Fer que les nostres propostes es duguin a terme. Ja
sabem que segurament no les podrem fer com nosaltres
voldríem, però sí que podem fer propostes del nostres
programa que puguin millorar el què fa l'equip de govern.
Creiem que les noves tecnologies i les comunicacions són
imprescindibles i a Sant Hilari, i avui en dia, no tothom en pot
tenir. Cal un turisme de qualitat, amb bona oferta, cosa que avui
dia no tenim. I la poca indústria que ens queda mantenir-la i si
pot ser, fer-la créixer.

5. Quines són les accions prioritàries segons el vostre punt
de vista?
Hi ha projectes que cal fer a llarg termini però n'hi ha que són
urgents. Dels projectes urgents n'hi ha que depenen de
nosaltres com la policia local i n'hi ha que depenen
indirectament de nosaltres, com generar ocupació i treball. En
totes dues cal incidir però de diferents maneres.
En la policia local explicar bé a qui té les competències per tal de
poder optar a la policia Local, temps de resposta, robatoris,
violència al carrer... Cal revisar les instal·lacions i també cal
preparar els vigilants que tenim ara perquè accedeixin a la
formació necessària i puguin ser policia local. Crec que la policia
local ens aporta unes eines que no tenim, com temps de
resposta i competències quan hi ha accions greus a Sant Hilari,
com per exemple robatoris a les llars dels veïns o accions
concretes per quan hi ha moments crítics com en risc de
nevades, temporals o conﬁnaments.
També cal incidir en l'ocupació i el treball dels veïns. Cal buscar
les maneres de formar els joves i els desocupats perquè tinguin
diverses sortides laborals. No parlem de formacions
universitàries, que també es poden mirar, sinó de tipus
formació professional o d'oﬁcis. Però amb això no n'hi ha prou,
cal generar les oportunitats de negocis, cal facilitar la creació de
nous negocis. No n'hi ha prou amb fer campanyes publicitàries
si prèviament no tenim coses atractives a oferir. Cal que es
generin les sinergies necessàries perquè es creïn o vinguin
noves empreses; cal oferir projectes, ajudes, cobrir necessitats,
subvencions... Hi ha molta feina per fer i cal començar-la com
més aviat millor.
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