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La regidoria d'esports no
recolza el primer equip
amateur de futbol

Informació plenàriaDe casa...

Davant la decisió del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, perquè el
castellà sigui la llengua vehicular a
l'escola, des d'ERC donem suport al
sistema d’immersió lingüística dels
centres educatius i treballarem amb el
compromís d’actuar i vetllar pel seu
manteniment, millora i extensió. ERC
dóna tot el suport a tota la comunitat
educativa de Balsareny per tal que no
acatin la sentència i emplacem als
balsarenyencs a seguir el mateix camí. 

L'ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA I DE TEATRE

aquestes decisions les han de
prendre els professionals i no els
polítics, ERC ha presentat 17
esmenes a l'Ajuntament, per tal de
modificar el reglament. Tantes
esmenes demostren que el
reglament s'ha fet malament i té poc
sentit pedagògic. De les esmenes
més representatives està la creació
d'una Comissió de Regulació
Docent, la qual regularia la presa de
decisions, i estaria formada per: el
director/a de l'Escola Municipal de
Música o Teatre, el regidor
d'ensenyament i cultura, dos
mestres; dos regidors de l'oposició i
un tècnic. Algunes de les funcions
d'aquesta Comissió serien
l'admissió o expulsió dels alumnes,
els funcionaments a l'aula...etc.
Amb el reglament presentat per
l'actual govern, la Junta de Govern
Local és qui decidirà sobre aquests
temes, i ho farà a distància, fet que
no funcionarà be. Està comprovat
que les polítiques a distància no
funcionen i aquesta no serà una
excepció.

REDACCIÓ

El català a l'escola, ni
tocar-lo!

Imatge de l'entrada de l'Escola Municipal de Música

La Torna

En el Ple Municipal del 28 de juliol
se'ns va comunicar una proposta
per aprovar un nou reglament per a
l'Escola Municipal de Música i per la
de Teatre. Un cop analitzat dit
reglament, el nostre grup municipal
va proposar una reunió amb el
regidor d'ensenyament i cultura, per
tal de parlar-ne, ja que teníem
algunes propostes força
interessants per afegir al reglament,
que trobàvem insuficient en alguns
aspectes i, per altre banda, vèiem
que totes les decisions sobre els
alumnes requeien en l'equip de
govern, fet que vàrem trobar poc
transparent i ineficient. Tal reunió
no va ser massa enriquidora, ens
vam trobar amb el tancament en
banda del regidor davant de les
propostes més importants que
fèiem. Creiem que dit reglament
s'ha fet perquè tocava, després dels
fets que van succeir el curs passat.
Davant d'aquest text poc treballat i
que no descentralitza les decisions
que s'han de prendre sobre
l'alumnat i, que creiem que

No tenim primer equip de futbol per falta
de pressupost, i sobretot per la manca
de recolzament del regidor d'esports i de
l'alcalde a l'hora de col·laborar
econòmicament, però també de
preparar el camp (cada cop que hi ha un
partit s'ha d'aplanar el camp, marcar les
línies...). El Club s'ha queixat que l'aigua
de les dutxes sempre està bullint i no hi
ha aigua freda, i el consistori no hi posa
remei. Així no es fomenta l'esport, es
debilita.
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Quan els índex d'atur estan al voltant del
20%, la Generalitat de Catalunya està
retallant la sanitat, l'educació i els sous,
l'equip de govern de Balsareny es va
apujar el sou en el primer Ple Municipal.
L'alcalde se'l va apujar un 12%, el 2n
tinent d'alcalde un 2,60% i la resta de 

BUTLLETÍ
D'ERC-BALSARENY

Imatge de la nova Llar d'Infants "Sant Marc"

era per no continuar amb un bon projecte,
que no havia fet CiU. Nosaltres ho hem
demanat en diverses ocasions a
l'Ajuntament, però no hem rebut resposta. El
què si sabem és que als balsarenyencs ens
ha costat més diners del compte. Per altre
banda, tots els que el 22 de maig vàrem
exercir el nostre dret a vot, la vàrem veure
tota. El que no entenem és que si al maig no
estava acabada i no tenien tots els
permisos. Per què es van fer les eleccions
allà? Què hauria passat si algú hagués pres
mal? Per sort no va passar res.

REDACCIÓ

REDACCIÓ

regidors un 3,60%. Davant aquest fet,
ERC de Balsareny va protestar davant
aquests increments. La proposta
d'increment és indecent, indefensable i
està aïllada del que passa al poble,
davant la crisi tant greu que estem
patint. Si fem una projecció dels sous 

dels regidors per una jornada de
37.5h, estarien cobrant anualment 28.000€,
el què significa cobrar tres vegades més el
salari mínim interprofessional. Una autèntica
indecència. Vam posar d'exemple l'alcalde
de Navàs, que tenint dedicació exclusiva    
està cobrant menys que l'alcalde de
Balsareny, que té dedicació parcial.
Recordem que la població de Navàs és
gairebé el doble que la de Balsareny. Quan
vam demanar a què es devia aquest
increment, en el context de crisi actual, se'ns
va contestar que estaven dins els barems
que recomana l'Associació Catalana de
Municipis. Els barems són per a poblacions
fins a 5000 habitants, i ells, evidentment,
s'agafen al rang més alt. Veiem que la moral
d'aquest nou equip de govern dista molt de
l'empatia, que haurien de demostrar davant
d'aquells ciutadans balsarenyencs que
pateixen per arribar a finals de mes, o
aquelles famílies que se'ls hi ha retallat les
beques, o les persones que estan cobrant
un petit subsidi d'atur. En un moment on la
desafecció per la política és tant gran, ells
no fan més que incrementar-la. Amb aquest
fet demostren que primers són ells i després
som la resta. 

Gràfic de la remuneració anual de l'equip de govern

LA TORNA
L'equip de govern s'apuja el sou en temps de crisi

LA LLAR D'INFANTS

Estem contents que la llar d'infants ja
sigui una realitat, la llàstima és que
arriba amb quasi dos anys de retard i un
sobrecost, s'ha hagut d'enderrocar
l'edifici i fer els accesos corresponents,
respecte a la llar d'infants que s'havia de
construir darrera l'escola pública, que és
on el nostre equip de govern
(2003-2007) havia decidit ubicar-la i ja
havia començat els tràmits per la seva
contrucció.
No sabem, si hi havia interessos per
aquest canvi d'ubicació, o simplement

L'ALCALDE S'APUJA EL SOU UN 12%

ENSENYAMENT
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