
POUM: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

SalutacióPIM, PAM ... P.O.U.M. !  

Tornem-hi amb aquestes sigles, … sectors residencials i 352 nous 
que pesats!, però cal comprendre el habitatges!
seu significat i l'enorme repercussió Estem parlant d'un potencial de 
que tenen en el nostre futur. Ningú creixement fins els 6.200 habitants! És 
n'és aliè a les seves conseqüències. aquest el poble que volem? Sense 
Hi ha barris molt afectats com el de recursos industrials ni comercials, com 
Can Rabassa. En són conscients els es pretén dotar i mantenir els serveis 
seus veïns? per aquesta població?
Ja fa uns quants mesos que es ve Hem tingut l'ocasió d’analitzar la 
parlant del P.O.U.M. Han passat les proposta econòmica sobre la que es 
fases de preparació, elaboració i sustenta l'increment del cost d'aquest 
exposició pública. Ara, el procés es creixement i no hi ha per on agafar-lo.
troba en un punt d'inflexió. El dia 3 de La conclusió és que el planejament 
juny, el Ple va aprovar el Pla Inicial presentat es basa en un sistema de 
amb els vots en contra d'ERC+ICV i a desenvolupament de nou sectors a 
favor de CiU+PSC. canvi de compensació als propietaris: 
Per què el vot en contra en un 

els deixen construir a canvi de cedir 
planejament que és una qüestió de 

terreny on es puguin fer equipaments. 
poble?

Això, per un nucli antic que està 
Perquè manifestem sentir-nos molt 

agonitzant, és la “pulla” definitiva.
lluny de la proposta presentada. Els 

I tot per què? Perquè hi ha un 
criteris d'Esquerra per a la definició del 

compromís d'aprofitament en el nou nostre model de poble estan clars: 
sector que va assumir l'equip de creixement zero, promoció del nucli 
govern amb els propietaris dels terrats antic, urbanització dels espais 
enderrocats de la muralla. Errors disponibles i adaptació al nou marc 
d'ahir, hipoteques pel futur.jurídic i urbanístic. Res més !
Tenim per endavant un intens debat, i Tot el que vagi més enllà és 
haurem de treballar, lluitar i no defallir simplement “pixar fora de test”. I 
defensant el projecte adequat. aquest Pla Inicial que ens han 
Esquerra, els seus regidors, els seus presentat és desmesurat, 
militants ho farem, però cal que tots i injustificadament ambiciós i excedeix 
cadascun dels ciutadans d'Hostalric les necessitats d'Hostalric.
prengueu consciència del que ens És significatiu que la “proposta 
estem jugant.estrella” sigui la creació d'una zona de 
Restem oberts a donar-vos les desenvolupament forçosament 

associada al creixement de nous explicacions que us calguin. 
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El passat divendres 31 de maig els 
companys d’ERC-Hostalric em van 
escollir per ocupar-me de la 
presidència de la secció local. 

Agafo el testimoni d’un grup de 
persones que porta treballant més de 
15 anys per crear una alternativa 
política, social i econòmica per 
aquest poble. Des d’aquestes ratlles 
els vull agrair tot el seu esforç i 
dedicació.

Som l’alternativa política d’aquest 
municipi. Però això no ens converteix 
en una oposició destructiva i que 
intenti desgastar el govern municipal 
de manera constant. Treballem pel 
poble, i ho fem des de l’oposició 
perquè creiem en un model de gestió 
diferent.

Veiem ERC-Hostalric com una eina 
per transformar i cohesionar aquest 
poble. El nostre partit no és una 
finalitat, no busquem càrrecs, 
regidories o sous. Som aquí per 
impulsar una manera diferent de fer 
política, més participativa, més 
directa, perquè no som polítics, som 
conciutadans com vosaltres.

Els temps que vivim requereixen 
acció, necessitem l’empenta i l’ajuda 
de tothom. Nosaltres treballem i som 
aquí per ajudar-vos, però no podem 
fer-ho sols.

Ens teniu oberts 24 hores al dia, 365 
dies a l’any via correu electrònic, 
facebook, twitter o web. No ens 
sobren mans. Us hi esperem.

No voldria acabar aquestes ratlles 
sense citar-vos una paraules d’Espriu 
que s’adeqüen molt als temps de crisi 
econòmica i social del país: “Tenim la 
raó/ contra bords i lladres/ el meu 
poble i jo”. 

I com deia Companys, a més de la 
raó, tenim la força!

NIL PAPIOL

Les hortes de la urbanització Rabassa resultarien especialment afectades pel P.O.U.M.
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Zona esportiva municipal.

Feina feta

Què Z.E.M.?

Pel davant ... i pel darrere

Hostalric disposa d'un complex esportiu 

prou envejable: camp de futbol de 

gespa artificial, 2 pavellons coberts, 

piscina i 2 pistes de pàdel. 

Avui, però, no parlarem de la precarietat 

d'alguns d'aquests equipaments -ja ho 

hem fet altres vegades-, sinó de … per 

què hem passat una temporada més 

escoltant i patint els problemes de les 

diverses entitats esportives que en fan 

ús.

Doncs perquè el problema fonamental 

de la instal·lació no resideix en 

l'equipament, sinó en la desastrosa 

multitudinaris d'amagatotis sota el lema 

“activitats de gimnàs per a la gent 

gran”? (La gent de la tercera edat es 

mereix una mica més de respecte!).

El Ple de l'Ajuntament va aprovar el 

Reglament d'ús de la Zona Esportiva. 

L'article 16 diu: “Dins l'horari d'utilització 

de la Zona Esportiva Municipal, tindran 

preferència les entitats esportives” ... i 

l'article 36.: “Les instal·lacions no es 

podran utilitzar quan hi hagi prevista la 

celebració de partits de competició, o bé 

quan alguna entitat esportiva tingui la 

cessió dels pavellons per portar a terme 

les seves activitats”.

Per què es passen pel forro el 

reglament que ells mateixos van 

aprovar?

Doncs perquè darrere de tota aquesta 

problemàtica no hi ha res més que la 

incapacitat per gestionar degudament 

l'esport i les entitats esportives, culturals 

i socials que utilitzen l'equipament. No 

hi ha criteri a l'hora de repartir els 

espais ni fermesa a l'hora d'aplicar el 

reglament (començant pel propi 

Ajuntament).

Ah! El regidor d'esports té una 

assignació mensual de 1.200 euros! Us 

diran que també ho és de Governació 

(però té un cap de Policia!) i de Serveis 

Urbans (però té un Cap de Brigada) … 

Potser és que també li falta un Cap 

d'Esports que li faci la feina.

Quan algú de nosaltres es posa en Tot això ve a tomb per fer-nos ressò de vehements amb les seves maneres de 
política municipal, la seva principal les queixes que molts ciutadans i fer i denunciarem aquestes actituds 
intenció és treballar per fer una societat ciutadanes d'Hostalric ens heu fet arribar feudals.

Només els volem recordar, sense més pròspera i més justa. Sabem que per  la incomprensible actitud i maneres 
demanar-los-hi, que el cap de Trànsit de costa de creure, però aquest és el motor de fer d'alguns membres de l'equip de 
Girona va dimitir per no complir les que condueix la nau d'ERC-Hostalric. El govern i del cos de la policia local 
normes circulatòries per les quals ell que ens guia és l'honestedat i voler fer sobretot en un tema tan important i a 
mateix sancionava.bé les coses i, en certa manera, vegades una mica estressant com la 

demostrar que, pel sol fet de dedicar-nos falta d'aparcament en el nucli antic. 
a aquest món, no se'ns pot permetre fer  Setmanalment,  algú de vosaltres ens 
qualsevol cosa. atura per queixar-se que el cotxe 
També sabem que, a vegades, hem de d'aquell o aquella membre de l'equip de 
prendre decisions difícils que afecten el govern ha estat aparcat al davant o al 
benestar i les butxaques de tots plegats, darrere de la casa consistorial quan això 
i que en algun moment hem d'aplicar la és una cosa absolutament prohibida. 
llei per fer-la complir i establir un model Des l'Alternativa ERC-Hostalric volem fer 
de ciutadania que faci una millor vida a saber als responsables d'aquest 
tothom. desgavell  que  a partir d'ara serem més 

gestió que, un any més, s'ha fet de la 

Zona Esportiva Municipal.

La temporada va començar amb les 

«piloteres» entre els equips de bàsquet 

i de futbol sala pel repartiment dels 

pavellons, ha continuat al llarg de tot el 

curs amb embolics pels entrenaments i 

acaba amb una agenda on es prioritza 

l'ús dels pavellons per a activitats 

inversemblants.

Algú pot explicar que s'hagin d'anul·lar 

entrenaments projectats perquè es 

reprogramen els pavellons per fer-hi 

“jornades de salut” del CAP o dinars 



L’ajuntament va aprofitar la bombolla immobiliària per aconseguir un augment desmesurat de l’IBI.

Secció local

Nosaltres ho varem proposar, nosaltres 
ho defensem! 
Com tots sabeu, l'any 2007 la Generalitat 
de Catalunya va concedir al poble 
d'Hostalric una subvenció de 3.270.962 € 
per finançar les actuacions previstes en el 
pla d'intervenció integral en el nucli antic, 
coneguda com la “llei de barris”. Aquella 
gran notícia va ser, en part, gràcies a la 
feina feta pel grup municipal d'ERC, que 
des de l'any 2004 estava insistint per 
aconseguir aquella ajuda. Tot i que de bon 
principi no teníem el suport de l'equip de 
govern, no vàrem defallir i, finalment, en 
el nostre quart intent i ja amb la implicació 
de tots els grups, es va aconseguir.
Ara, però, les coses han canviat. Amb 
l'arribada de CIU al govern de la Genera-
litat de Catalunya, s'ha decidit suspendre 
la convocatòria d'ajut de la llei de barris i, 
a més,  es prorrogarà el pagament als 
ajuntaments amb la subvenció ja adjudi-
cada, com en el cas d'Hostalric.     
Nosaltres vàrem ser els qui primer vàrem 
apostar per la llei de barris i també volem 
ser els primers a defensar-la. Per aquest 
motiu, juntament amb ICV-EUiA, vàrem 
presentar una moció al ple de l'ajunta-
ment demanant a la Generalitat que 
garantís la continuïtat de l'aplicació i el 
desplegament de la Llei de barris, així 
com que modifiqués el pressupost de 
2012 per fer la dotació necessària per a 
garantir plenament tant l'execució dels 
projectes en marxa com els deutes 
pendents amb els municipis. 
Ens hi juguem molt i ens alegra veure que 
tots els grups municipals, més enllà de 
sigles i partits, ho saben. És per això que 
la moció es va aprovar per unanimitat. 

La crisi, una ocasió de canvi

Posar remei a les incoherències

En qüestió de 10 anys l'IBI s’ha pujat el de pagar en concepte d'IBI urbana uns 
doble. Des d'en fa 5 el valor dels nos- imports totalment absurds tenint en 
tres habitatges ha caigut a la meitat. compte la depreciació del valor de les 
Que en són d'espavilades les institu-

nostres propietats.
cions com el Cadastre de Girona que 

Per aquest motiu el Grup Municipal 
en el marc d'aquest desgavell callen 

d'ERC va requerir a l'equip de govern 
com “p …” i si no et queixes, seguei-

de l'Ajuntament perquè fes les gestions xen valorant les nostres propietats a 
necessàries davant la gerència del preus “abans-crisi”

Els regidors d'Esquerra hem manifes- Cadastre de Girona per tal de demanar 

tat reiteradament en els plens que la una revisió de les valoracions del sòl a 
pressió fiscal als veïns en el pagament la baixa.
de l'IBI és insostenible en els moments L'equip de govern ens va fer cas i el 
que estem vivint. Cadastre va respondre afirmativament 
La revisió cadastral de l'any 2005 a 

a la nostra demanda. Ara està en mans 
Hostalric es va fer amb unes previsions 

de l'Ajuntament traslladar la rebaixa als del valors  dels habitatges que, a 
veïns.causa de la crisi immobiliària, s’han 
Estarem alerta, doncs, als propers demostrat totalment desmesurats.

Això ha provocat que els veïns hàgim pressupostos !!!

Defensem la llei de 
barris!

Prima de risc, dèficit públic, rescat, parla de lluitar de manera decidida treballador en una peça més de 
intervenció, etc. L'actualitat informativa contra el frau fiscal? Perquè no l'engranatge, sense drets  i  amb 
sembla una classe accelerada de interessa. L 'estratègia és clara: que la l'amenaça de ser carn d'atur. 

El panorama és cru, però les crisis són macroeconomia. Darrere d'aquests crisi d'alguns l'acabem pagant tots fins a 
ocasions de canvi. La solució no passa grans conceptes, que semblen innocus, l'últim euro. 

És d'escàndol la frivolitat amb què s'està per convertir-nos en el casino de mig s'amaga la destrucció de l'escarransit 
desmuntant la sanitat pública (estem món sinó a regenerar les institucions estat del benestar i això es tradueix en 
parlant del més essencial, la vida!) i polítiques (realment vivim en una retallades de prestacions, allargament de 
l'educació, la pública, que és garantia democràcia?) i a repensar l'economia, l'edat de jubilació, reducció de l'atenció 

sanitària, desnonaments, un atur d'una societat amb un mínim d'igualtat del guany immediat a un model 
desbocat…  Malauradament la paraula d'oportunitats. L'atur es troba a uns sostenible on el diner sigui un mitjà no la 
de moda és retallar, però fer-ho de nivells desbocats i l'única solució passa fi. Utopia? Possiblement sí, però l'única 
manera selectiva: per què no es parla de per una reforma laboral que dóna carta camí possible: o humanitzem el 
retallar la despesa militar? Per què no es blanca per acomiadar i convertir el capitalisme o aquest ens destrueix. 



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

Secció localHiperbreu

www.esquerra.cat/hostalric  -  facebook.com/esquerra.hostalric  - twitter: @ERC_Hostalric -  hostalric@esquerra.org

Una oposició tova

Informació, res més

La dissort de ser vilatans

“aquest estiu us podeu beneficiar de 
les activitats que us proposa la 
Piscina Municipal i a uns preus 
accessibles a tothom”, puntualitzava 
el web de l'Ajuntament com a reclam,
 amb la bona intenció que poséssiu el 
culet en fresc.
El problema és que el nostre 
Ajuntament va establir dos barems 
segons fóssiu nadius o forans. 
Així, mentre els campistes que es van 
instal·lar a la zona esportiva el juliol 
pagaven 1 euro al dia per entrar, els 
hostalriquencs en pagàvem 4 !!!
És la dissort de ser vilatans.

És un rumor que hem hagut d’es- etc.). Quan hem pensat que des 
coltar amb certa freqüència: “feu de la col·laboració amb els qui 
una oposició massa tova, sempre governen, podíem ajudar el nostre 
voteu a favor de tot”. Cal dir, un poble, també ho hem fet, impul-
cop més, que una mentida, per sant iniciatives com la llei de 
molt que es repeteixi, continua barris, la gespa artificial al camp 
sent mentida. de futbol, els pressupostos partici-
Al llarg ja de quatre legislatures, patius, la reducció de l'IBI, etc.
Esquerra ha fet una feina d'oposi- Mai hem entès ni entendrem la 
ció rigorosa i responsable, posant política com una baralla on s'hagi 
els interessos d'Hostalric per de derrotar l'adversari per qualse-
davant de qualsevol altra cosa. vol mitjà. Sempre hem defensat, i 
Quan ho hem considerat bo per defensarem, que nosaltres esta-
Hostalric, Esquerra ha votat a rem quan i on la gent d'Hostalric 
favor de les iniciatives de l'equip ens necessiti. 
de govern. Quan hem cregut que Ens prenem la nostra feina massa 
havíem de denunciar una mala seriosament com per voler 
gestió o una mala decisió, ho hem convertir la política municipal en 
fet (terrats, obres del nucli antic, un espectacle de crits i calúmnies. 

Donació de llibres a l’institut
Les seccions locals d'ERC d’ Hos- l'escola o institut que desitgin.
talric i Breda han subscrit la Per això, tal com ja vam fer amb la 
col·lecció “Els millors poetes col·lecció Bernat Metge, la secció 
catalans del segle XX” que ofereix local d’Esquerra ha decidit que 
el diari ARA. La col·lecció consta sigui la biblioteca Carles Roig de 
de més de 40 volums i reprodueix l’Institut Vescomtat de Cabrera, la 
obres d'una trentena d'autors com que rebi aquesta nova col·lecció. 
Josep Carner, Carles Riba, Per a nosaltres, l'accés a la 
Salvador Espriu o Vicent Andrés informació i la cultura és prioritari. 
Estellés. El diari, a més, permet a D’aquesta manera, volem oferir 
totes les persones o entitats que als nostres joves totes les eines 
s'adhereixin a la promoció, enviar possibles per tal d'assegurar-los 
una segona col·lecció de llibres a un futur millor.

Els ajuntaments tenen una gran in-
fluència sobre la percepció que es té 
de la política i dels polítics. Per això, 
han de ser molt curosos en l’exercici 
de les seves responsabilitats.
Aquests dies hem tingut una mostra 
més del funcionament poc exemplar 
del nostre ajuntament, en el procés de 
matriculació de la llar d'infants. 
Contràriament al que s'havia dit, no 
s'ha facilitat als pares cap informació 
sobre el procés d'assignació de pla-
ces. Per saber si els seus fills havien 
obtingut plaça a la llar d'infants, els 
pares han hagut de posar-se en con-
tacte repetidament amb l'ajuntament 
fins a obtenir una resposta. És un 
petit exemple, però característic d'una 
manera de fer d'aquest ajuntament. 


