
La proposta s’aplicarà a partir dels pressupostos d’enguany

BUTLLETÍ D'ESQUERRA - HOSTALRIC

l’alternat
Esquerra aconsegueix uns 
pressupostos participatius 

El grup municipal d’ERC ha presentat projectes perquè siguin sotmesos a 
al ple una proposta demanant que votació per part de la ciutadania.
l'equip de govern es comprometi a Els dos primers passos ja s'han donat i 
instaurar uns pressupostos en el pressupost d'enguany hi ha 
participatius. La proposta, aprovada destinats 25.000€ per als projectes 
per unanimitat, suposa que a partir del que sorgeixin del procés participatiu. 
pressupost de 2012, l'Ajuntament Som conscients que aquesta és una 
haurà de destinar una partida quantitat modesta, que queda lluny del 
pressupostària perquè siguin els veïns nostre primer objectiu, però lluitarem 
i les veïnes els qui decideixin en quins perquè s'incrementi en els propers 
projectes gastar part dels diners de anys si aconseguim una participació 
què disposa l'Ajuntament ciutadana nombrosa. Pel que fa als 
El procés de participació consta dels àmbits d'actuació en els quals es 
següents passos: podran presentar propostes que es 
-L'Ajuntament destina una partida 

sotmetran a votació, s'han decidit via 
pressupostària perquè sigui la 

pública, esports i joventut.
ciutadania qui decideixi en què i com 

En les darreres setmanes s'ha 
els vol gastar.

constituït una comissió de treball 
-L'Ajuntament crea una comissió 

integrada per representants de tots els encarregada d'elaborar un reglament 
grups municipals i, segons el calendari del pressupost participatiu que 
previst, aviat rebreu a casa vostra una concreti quins són els terminis del 
carta amb la informació necessària procés, quins són els àmbits possibles 
perquè pugueu participar en aquest en els quals es podran presentar 
primer pressupost participatiu. propostes, etc.
Esperem que amb la vostra participa--L'Ajuntament crea un òrgan 
ció aconseguim que els pressupostos encarregat de supervisar i dirigir el 
participatius siguin un èxit en aquesta procés participatiu, que en el futur farà 
primera edició, cosa que garantirà la el seguiment dels projectes aprovats 
seva continuïtat en el futur.en exercicis anteriors.
Dins del butlletí us adjuntem la -L'Ajuntament impulsa la creació d'un 
proposta presentada al ple perquè la Consell de Poble, que és l'òrgan on la 

gent del municipi podrà presentar els conegueu amb detall.

Totes les mans són necessàries per construir un poble millor.
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He de reconèixer el meu desencert en 
utilitzar la paraula “comiat” en el títol 
de la salutació publicada en la darrera 
edició de L'Alternativa, ja que va 
donar peu a més d'un a creure que 
plegava.

Fent cinc cèntims, val a dir que la 
secció local està formada pels 
militants, que juntament amb els 
simpatitzants, que en són una bona 
colla, funciona com un govern “a 
l'ombra”. 

Tenim càrrecs específics escollits en 
assemblea com els de secretari 
d'organització, de finances i, 
evidentment, el de president de la 
secció local.

Aquest és el càrrec que vaig deixar en 
mans d'en Pep Camps, arran de les 
darreres eleccions municipals, per 
dedicar-me en exclusivitat a exercir el 
càrrec de regidor pel qual em vàreu 
escollir.

Continuo a Esquerra, no us en quedi 
cap dubte, engrescat amb el 
compromís de tothom qui vol dedicar 
part del seu a temps a treballar pel 
seu municipi, per fer d'Hostalric un 
poble millor.

La regidoria de l'Ajuntament ens 
permet conèixer de més a prop les 
dificultats que estem patint en aquests 
darrers temps. Ens preocupa molt la 
manca de perspectives i la destrucció 
gradual de la societat del benestar tal 
com l'hem arribat a gaudir.

La sanitat, l'educació, o la pròpia 
estructura familiar, pilars fonamentals 
de la nostra societat, trontollen i això 
ens encoratja a treballar més i millor.

Des d'aquestes línies us convido a 
compartir una reflexió: què podem fer 
tots i cadascun de nosaltres per 
ajudar el nostre país a donar un pas 
endavant. 

Amb molts petits passos arribarem a 
fer un camí molt llarg.

LLUÍS TUBAU

va



Membres de la brigada jove de Sils, que funciona des de l’estiu de 2008.

Feina feta

Esquerra demana la creació d’una brigada jove
per afavorir l’ocupació entre els joves

Esquerra demana que l’Ajuntament compri energia
elèctrica respectuosa amb el medi ambient 

El grup municipal d’ ERC Hostalric ha 
portat al ple dues propostes en l'àmbit 
de la joventut. 
La primera està destinada a fomentar 
un projecte ocupacional per als joves 
del municipi. Proposem la creació del 
projecte “Brigada Jove”, amb l'objectiu 
de fomentar l'ocupació entre els joves i 
de proporcionar-los una iniciació en el 
món laboral, amb voluntat de treballar i 
de formar-se, mentre que col·laboren i 
ajuden en tasques de condicionament o 
millora de la vida pública, o en d'altres.

econòmic ”,  un compromís 
incomparable amb altres despeses 
innecesàries  que s'han fet últimament. 
Respectem la seva opció, entenent que 
és aquesta la seva manera d'afrontar 
les principals preocupacions dels joves. 
L'altra proposta que vàrem presentar va 
ser la de crear una comissió per 
redactar el nou pla local de joventut, ja 
que l’anterior acabava a finals de 2011 i 
crèiem oportú començar a treballar per 
redactar-ne un de nou. Per aquest 
motiu, proposàvem la creació d'una 
comissió formada per entitats, represen-
tants joves de partits polítics i joves a 
títol individual. Aquesta comissió 
s'encarregaria d'elaborar les directrius 
del nou Pla.
Aquesta proposta també va ser 
desestimada tot i que, segons van dir, 
comparteixen la necessitat de redactar 
un nou pla local de joventut i de crear 
una comissió. La seva objecció va ser 
que no veuen amb bons ulls la 
participació de representants joves de 
partits polítics. Nosaltres, per contra, 
entenem que s'ha d'estar orgullós de 
poder comptar amb la seva participació, 
ja que són una part del futur del nostre 
poble. Pot ser que el veritable problema 
sigui, per a l'equip de Govern, el color 
polític d'aquests joves? 
Lamentem aquest fet però seguirem 
lluitant, des d'allà on sigui, per fer un 
Hostalric millor!

A Esquerra estem convençuts que la dues, entenem, comporten greus necessitat de racionalitzar i reduir el 
preservació del medi ambient i la cura problemes, ja sigui per la contaminació consum d'energia.

Després d'un debat amb l'equip de per a la salut de les persones són una que produeix la crema del gas natural, o 
govern, es va aconseguir l'aprovació de mateixa cosa. Per això, davant del per la perillositat de l'energia nuclear per 
la mesura, condicionada al fet que no deteriorament que està patint el medi al medi ambient i per a la salut de les 
suposés un augment de la despesa per ambient, ens plantegem de quina persones. 

Per aquest motiu, en Xavier de la a l'Ajuntament. Ens congratulem, doncs, manera podem col·laborar, des del món 
Encarnación, regidor del grup municipal d'aquest compromís, tot esperant que municipal, a fer una societat més 
d'Esquerra, va demanar al ple del mes l’actual equip de govern treballi per dur-sostenible. És per això que, al llarg 

d'aquesta legislatura, presentarem d'octubre, que l'Ajuntament es compro- lo a terme.
Des d’aquí, encoratgem l’alcalde i els diverses propostes en aquest sentit, la metés a comprar, només, energia elèc-
regidors de govern que treballin en primera de les quals ha girat entorn dels trica provinent d'energies renovables.

En qualsevol cas, entenem que amb aquesta línia, portin a terme les problemes que produeix la generació 
això no n'hi ha prou, i és per això que iniciatives aprovades i impulsin les d’energia elèctrica al nostre país.

A Catalunya, les dues principals fonts de també demanàvem que s'encetés una mesures necessàries sense esperar que 
generació d'electricitat són la crema del campanya de sensibilització a la siguem els regidors de l'oposició els que 
gas natural i l'energia nuclear. Totes ciutadania, per conscienciar sobre la acabem governant.

La proposta, que va ser presentada per 
en Sergi Regàs, contemplava que 
s'obrís un període d'inscripcions per a 
tots els joves del municipi de 16 a 20 
anys i que es fes una selecció final 
regida per un reglament. També es 
proposava la col·laboració amb l'IES 
Vescomtat de Cabrera.
L'equip de govern, però, no va veure 
interessant fer una petita inversió en 
aquest projecte i, per tant, va votar en 
contra de la proposta al·legant que “ ara 
per ara no podrien assolir el compromís 



Imatge de la campanya d’ERC contra les retallades imposades per la Generalitat.

Feina feta

Algú es recorda que abans del 12 de 
setembre el nostre CAP tenia un servei de 
guàrdia totes les nits? Doncs bé, el 
govern de CIU a la Generalitat va suprimir 
aquest servei sense consultar a ningú i 
sense haver-ho portat al seu programa 
electoral.
Aquesta decisió no podia quedar sense 
resposta i és per això que un grup de gent 
afectada es va constituir en assemblea 
popular creant el moviment 
UNITSpelCap, que des de fa més de 
quatre mesos s’ha reunit setmanalment 
dins del CAP per defensar el nostre dret a 
una sanitat digna. 
Des d'ERC hem donat ple suport a aquest 
moviment apolític, que no pretén altra 
cosa que defensar quelcom que ha costat 
molt d'assolir i que no podem deixar que 
ens prenguin.  A més, hem actuat per 
iniciativa pròpia i ens hem reunit amb 
l’exconsellera i diputada Carme Capdevila 
per conèixer de primera mà la situació del 
nostre CAP i demanar-li que defensés la 
millor solució per a Hostalric.
No estem en una crisi, sinó en un canvi 
de cicle econòmic, i s'equivoca qui pensi 
que les retallades són temporals i que els 
drets i serveis que perdem ara els 
recuperarem més endavant. 
És per això que cal fer notar el nostre 
malestar, la nostra indignació i el nostre 
desacord, perquè el futur del país i el dels 
nostres fills depèn de nosaltres.
 Des d'ERC no estem disposats a callar. 
Ho fareu vosaltres? 

La carretera de Mallorquines

El grup municipal d’ERC-Hostalric ha 

portat al ple una moció per adherir 

Hostalric a l'Associació de Municipis per 

la Independència. Aquest ens, que agrupa 

diferents ajuntaments catalans, és fruit 

d'una iniciativa d'ERC-Vic i està liderat pel 

govern de la ciutat encapçalat per 

l'alcalde Josep Maria Vila d'Abadal 

(UDC). El seu objectiu és el de defensar 

l'assoliment de l'estat propi, els drets 

nacionals que corresponen a Catalunya i 

conscienciar la ciutadania de la necessitat 

d'exercir el dret d'autodeterminació des 

de l'àmbit municipal. 
La moció es va aprovar amb els vots a 

favor de CIU, ERC, ICV i el vot en contra 

del PSC.

Esquerra presenta al Parlament
alternatives a les retallades 

El grup parlamentari d'ERC ha solidàries per sortir de la crisi i assolir 
presentat una bateria de mesures per la igualtat d'oportunitats. Proposta de 
evitar les  retallades que està patint la recuperació de l'impost de 
societat catalana: successions; +102 milions d'€

?Un impost sobre la banca (tal i com ja En total, 759 milions d'euros que 
fan el Regne Unit, França i Alemanya) permetrien estalviar el 75% de les 
que permetria recaptar 592 milions d'€. retallades. El grups del PP i CiU van 
?Qui més té, que pagui més: un impost tombar les propostes. També es va 
a les rendes més altes mitjançant un recordar la necessitat del concert 
augment de l'IRPF que permetria econòmic, que permetria disposar de 
recaptar 65 milions d'€ 22.000 milions d'euros anuals 
?Les grans herències també han de ser addicionals per les arques catalanes. 

Què ha passat amb el 
nostre CAP?

Municipis per la 
independència

La conversió de part de l'antic Camí Ral val a dir-ho, amb l'esperit de competició 
entre Massanes i Sils en carretera, es d'alguns conductors, en una trampa 
va projectar l'any 1927. Avui dia, els molt perillosa, massa vegades mortal.
habitants de la comarca defugim de Malgrat estar catalogada com una de 
connotacions històriques i, les deu vies amb el risc de sinistralitat 
malauradament, associem l'epígraf més alt de Catalunya, tots aquells que 
GI555 (carretera de Mallorquines) amb s'hi han deixat la vida (i en són molts) 
un dels punts més conflictius de la segueixen sent tristos testimonis 
nostra xarxa viària que, amb a penes silenciosos de la ineficàcia de 
12 quilòmetres d'asfalt, absorbeix una l'Administració per posar-hi remei i de la 
mitjana de 3.900 vehicles diaris. negligència dels nostres governants.
Tots els que hi transitem amb Malament ho tindrem mentre hi hagi 
assiduïtat, patim el seu recorregut consellers com el de Sanitat (Boi Ruiz) 
sinuós, estret i ple de revolts. El que que no han agafat mai aquesta 
hauria de ser un entorn encisador, carretera però ens la imposen per 
enmig de boscos frondosos, es atendre les urgències nocturnes.
converteix amb l'arribada de les 
glaçades, les males condicions i també, Fins quan?



és una publicació d’Esquerra–Hostalric.
l’alternativa

Secció localHiperbreu

www.esquerra.cat/hostalric  -  facebook.com/esquerra.hostalric  -  hostalric@esquerra.org

Esquerra dóna la col·lecció
Bernat Metge a l’Institut

Hostalric, un poble amb

futur (per construir)

Sovint ens arriben notícies de gent en 
situacions cada cop més difícils, 
d'empreses i botigues amb l'aigua al 
coll, de serveis públics mal finançats 
o retallats.
Ara és hora de conèixer també les 
vostres aportacions, de saber què 
penseu i quin Hostalric voleu. A través 
del butlletí us explicarem el nostre 
model de poble i volem conèixer quin 
és el vostre. Ens trobareu al Face-
book i al web, i ens podeu contactar 
mitjançant el correu electrònic.
Entre tots hem de construir un futur 
per a Hostalric. T'hi apuntes?

Resultats electorals

Tres mesos després de les eleccions 
al Parlament espanyol del passat 20 
de novembre, estem assistint al que 
ens temíem: un procés centralitzador 
de menyspreu cap a Catalunya, el 
ressorgiment del fantasma del 
transvasament de l’Ebre, 
l’incompliment de l’Estatut, la invasió 
de competències de la Generalitat de 
manera sistemàtica, l’impagament 
dels deutes amb la Generalitat, la 
negativa al concert econòmic i l’atac a 
a la nostra llengua, etc..
De debò hi ha qui encara pensa que 
podem estar dins d’un estat on els 
electors donen la majoria absoluta a 
un partit profundament anticatalà?

Les seccions locals d'ERC decidit donar-la gratuïtament a la 
Hostalric i de Breda han subscrit la biblioteca Carles Roig de l'INS 
col·lecció Bernat Metge que ofe- Vescomtat de Cabrera, mentre 
reix el diari ARA,  que consta de que la secció local de Breda la 
més de mig centenar de llibres depositarà a la biblioteca 
d'autors clàssics com Plató o municipal.
Aristòtil. El diari, a més, permet a 

Per a ERC, l'accés a la informació tothom que s'adhereixi a la 
i la cultura per als joves és priorita-promoció, enviar una segona 
ri i, amb aquesta acció, les dues col·lecció de llibres a l'escola o 
seccions locals posem la cultura a institut que desitgin. És per això 
l'abast de tots els vilatans.que la secció local d'Hostalric ha 

Tribuna
Em dirigeixo a vosaltres per prime- Però això hem de fer-ho amb 
ra vegada com a nou president de l'ajuda de tothom: tothom és 
l'executiva local d'ERC a Hostalric. necessari per poder arribar a 
Primer de tot voldríem donar les aconseguir la llibertat. Per tant, 
gràcies a tots els militants per la instem a la nova direcció del 
seva confiança cap a nosaltres. nostre partit que faci servir tots els 
Encetem una etapa quan es seus encants per aglutinar al 
produeix un canvi de persones i voltant del partit que representem 
d'estil en la direcció d'ERC en a Hostalric, totes les persones que 
l’àmbit nacional. Aquest canvi és estiguin disposades a posar un 
el que ens ha de portar a fer gra de sorra en favor d'aquesta 
entendre a la societat catalana idea, des de qualsevol àmbit, des 
que l'única possibilitat de continuar de tots els sectors i des de totes 
vius com a país i com a cultura és les sensibilitats. 
la independència del nostre país. 

Alguns volums de la col·lecció Bernat Metge

JOSEP CAMPS


