Subvencions del temporal Glòria i la pandèmia del Covid19
Després del temporal Glòria i la pandèmia del Coronavirus, una part important de la societat
ha quedat molt afectada. Hem vist com el temporal, feia malbé instal·lacions públiques del
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poble com el poliesportiu, la Font de Pic... També ha malmès camins i boscos del poble, per
aquest motiu, camins i diverses rutes eren intransitables, a dia d’avui encara no està resolt
del tot. Encara són visibles tots els desperfectes que va causar. Dos mesos després, la
pandèmia derivada del Coronavirus va afectar greument a tot el país i, Sant Hilari, no en va
ser cap excepció. La pandèmia va fer que molts comerços haguessin de romandre tancats
des del mes de març fins a mitjans de juny. Tot això ha causat que molts establiments no
hagin tingut cap ingrés i ha posat en perill la seva continuïtat.

En el ple del passat 30 de Juliol es va dur a votació el Conveni del projecte Fem-ho amb el col·legi
Sant Josep pels alumnes de secundària. Un punt positiu per la diversificació i l’ensenyament extra
curricular. També es va aprovar el Conveni de col·laboració per a la custòdia dels boscos d'alt
valor ecològic i l'impuls d'itineraris terapèutics on vam insistir en la importància d'aquest pel que
fa la compensació de CO2 emès i vam reiterar la necessitat que totes les empreses emprenguin
mesures similars. També vam parlar de la cessió i gestió de l'estació meteorològica a "Els Cortals"
fet positiu per tenir més coneixement del nostre temps des de diferents punts del municipi. Un

Des d’ERC ens vam posar a disposició de l’alcalde per treballar així com aportant les nostres
propostes d’ajudes al comerç i també per revifar al sector turístic i hoteler mitjançant vals
per promocionar el comerç local.
Nosaltres sempre ens hem mostrat a favor d’obrir línies de subvencions indirectes però mai
hem tancat la porta a les subvencions directes ja que creiem que en moments com aquests
són molt necessàries.

altre tema van ser les subvencions per a la implantació de noves activitats econòmiques al nucli
antic positives des del nostre entendre. En aquest punt vam insistir en la importància de
l’acompanyament i la resolució de dubtes de les nostres empreses.
També es va dur a terme l'aprovació de la modificació del Pla Especial Urbanístic del Càmping La
Vileta després de dos intens fallits. Un altre punt important després de la situació actual va ser
l’aprovació de la bonificació del 95% de l’ICIO d'obres menors per fer front a l'impacte econòmic
del Covid-19. Un altre punt va ser l’aprovació de les Festes Locals de l’any 2021 que seran el 24 de

Creiem imprescindible l’ajuda directa als comerços per adquirir els metacrilats, vidres
protectors, gels hidroalcohòlics, mascaretes... També considerem que la campanya de vals

maig i el 27 d’agost. També es va aprovar la modificació del pressupost el qual ens vam abstenir
del que se’n parlarà a continuació.

no és suficient pel gran cop que ha patit l’economia local, per això vam proposar una
campanya més a l’engròs, on tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Hilari tinguessin accés
als vals.
La nostra proposta a fi d’incentivar la compra i la dinamització dels nostres comerços és que
aquesta ajuda s’ha de donar de totes maneres, independentment del nombre de butlletes

En els precs i preguntes vam treure els següents temes d’interès general com la problemàtica de
les matrícules a P3, els menjadors escolars, quin procediment s'havia seguit per repartir les
butlletes als diferents comerços de Sant Hilari. També vam preguntar per les subvencions que
ofereix l'ACA per poder actuar a les lleres de les rieres.

presentades. Ja que a dia d’avui només es donarà si es presenten les butlletes amb premi de
cada establiment.

El que també voldríem és aprofitar per fer una crida: Veïnes i veïns, si teniu un val premiat i
no el gasteu, aquell establiment no rebrà la subvenció del tiquet, per tant, regala’l, no el
deixis a casa, no el llenceu.
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Modificació del pressupost 2020
Podríem dir que des del març passat la nostra societat ha canviat molt. El COVID ha
suposat un abans i un després en la forma de viure, de relacionar-nos i sobretot
d’hàbits i costums.
La ciutadania està posant en valor la proximitat, la naturalesa i la salut, entre
d’altres. Ara més que mai la societat s’ha d’adaptar aquest nou context així com les
empreses i els organismes públics.
Des de ERC Sant Hilari creiem que ara és el moment per apostar fortament pel
nostre poble, ara és el moment de donar valor a un poble envoltat de natura i
tranquil·litat, un poble ben situat i amb recursos, però que li cal una empenta.
Aquests dies per la televisió estem veient mil anuncis de pobles que ofereixen totes
les seves bondats per atraure tot el turisme possible i, Sant Hilari, també n’és un
d’ells. Volem turisme, volem comerços, volem restauració, però tot això s’ha de
voler quan s’aposta pel poble, i això es el que sempre reclamem a l’equip de govern.
Apostar pel poble, per nosaltres, és invertir en ell per guanyar-hi tots. Es tenir els
carrers nets, tenir la fibra òptica totalment desplegada, tenir les places i jardins
adequats, tenir les infraestructures municipals renovades, tenir els camins rurals
on s’hi fan rutes amb condicions òptimes, etc... tot això no es fàcil ni ràpid, ho
sabem, però s’ha de fer! Hi ha una “competència” molt gran i si volem que el nostre
poble surti reforçat ara és el moment de fer-ho.
Per això ERC en el passat Ple Municipal del dia 30 de juliol en la modificació dels
pressupostos ens vam abstenir. Era una abstenció per dir PROU!

Prou a renunciar a partides d’inversió i manteniment municipal envers
altres. Repetim, ara és el moment d’ajudar al poble per guanyar-hi tots.

Brots Verds
Podem dir que aquest any 2020 està sent un any complicat que ens ha posat uns reptes
que hem hagut de superar entre tots. Des de Esquerra Sant Hilari estem aportant
solucions, juntament amb els altres partits polítics, per intentar superar aquesta crisi al
nostre poble i volem agrair, un cop més, tota la feina que està fent el col·lectiu sanitari
i els treballadors i les treballadores de la residència de la gent gran.
Podem dir que el Coronavirus ens ha agafat desprevinguts i no podem permetre que ens
torni a impactar de la manera que ho ha fet a Sant Hilari. La comunicació és primordial,
creiem que es un aspecte a millorar de l’actual Equip de Govern i les mesures de
seguretat són imprescindibles. La població ha de ser molt conscient de les tres normes
bàsiques per combatre el virus; Distancia, mascareta i mans. Ens hi juguem la vida de
si no ens ho prenem seriosament i és per això que hem donat suport a l’anul·lació de la
Festa Major, tot i que, com hem dit abans, la comunicació de l’Equip de Govern no ha
estat, des del nostre punt de vista.
Creiem que la vida de les persones és el mes important i no ens la podem jugar. És per
tot això que demanem a tothom responsabilitat i no fer festes que puguin ser focus
d’infecció. Un cop superada la pandèmia, tindrem temps per celebrar-ho i abraçar-nos.
Si pensem tant en nosaltres com en els altres, ajudarem a salvar vides.
Com heu pogut llegir en aquest mateix butlletí, durant tots aquests mesos no hem estat
parats. Els menjadors escolars i les ràtios de P3 de les escoles Sant Josep i Guilleries han
estat batalles que estem lliurant per intentar tenir unes escoles amb una educació de
qualitat i amb uns menjadors escolars amb productes de km zero. El Consell Comarcal i
l’Ajuntament no ens ho estan posant fàcil.
Sabem que si aquestes propostes no van endavant no és per impossibilitat jurídica sinó
per falta de voluntat política. Tenim la certesa que en el cas dels menjadors escolars,
altres consells comarcals com el Baix Camp i el Priorat, estan fent convenis amb
ajuntaments de la seva comarca i ajuntaments com Gavà, Girona i Ripollet ja estan fent
licitacions.
Pel que fa a les línies de P3, hem intentat fer un manifest obert, on tothom tots els actors
implicats s’hi poguessin adherir per anar tots a una per no perdre la línia de P3 de l’escola
Guilleries, aconseguint unes ràtios d’alumnes més petites.
El diàleg és imprescindible en la política i una de les coses de què el nostre grup està
més orgullós és d’intentar parlar amb tothom. Ens reunim amb entitats culturals, de
comerç i turisme, de joventut... per poder saber el seu dia a dia i tot allò que els
preocupa, per buscar solucions i anar tots a una.
És per aquest motiu que ens agrada escoltar-vos i trencar-nos el cap per millorar la vida
de totes i tots.

