
Salutació
Lluís Tubau, alcaldable d’ERC  

Lluís Tubau va ser presentat pública- joventut amb l'experiència per fer 
ment com a alcaldable d'ERC a un projecte sòlid'. 
Hostalric per les properes eleccions  
municipals. Tubau ja va ser escollit per Alfred Bosch, diputat d'ERC al 
unanimitat per l'assemblea de la Congrés, va insistir en la importància 
secció local del passat 17 de gener. de la feina que està fent ERC als 
L'objectiu és assentar les bases per ajuntaments del país, en favor de la 
fer un gir social i democràtic a democràcia i la societat. 'Estem en un 
l'Ajuntament del municipi. moment cabdal pel nostre futur, i el 
 paper que tenen els ajuntaments, la 
El candidat ha estat presentat per seva proximitat amb la ciutadania 
diversos veïns independents del és imprescindible per culminar amb 
municipi, que no tenen cap relació èxit el procés cap a la 
amb la secció local i que representen independència de Catalunya'.
la voluntat d'arribar a tots els  
hostalriquencs i hostalriquenques; la La secció local es veu il·lusionada pels 
Montse Duran i en Joan Carles 

bons resultats obtinguts en les 
Blázquez. Tots ells van destacar les 

passades cites electorals, i la 
aptituds personals i les capacitats del 

incansable feina d'escoltar les 
candidat per aconseguir un poble per 

necessitats i les demandes dels veïns 
al poble. A l'acte de presentació hi van 

i veïnes del poble, així com de donar-
assistir un centenar de persones, que 

los resposta. Després de 35 anys de van omplir la Sala d'Actes del Serafí 
govern convergents, ERC és Pitarra. 
l'alternativa de govern d'Hostalric.  

Lluís Tubau va remarcar que 'la 
Amb aquesta presentació volem donar participació ciutadana i la 
continuïtat a la feina que portem fent proximitat seran els eixos bàsics de 
des de fa més de 15 anys per aquest la campanya d'ERC, i que el nostre 
poble. Tenim un model polític, objectiu és presentar-nos per 
econòmic, ambiental i social diferent guanyar'. Per la seva banda, el 
per a tots vosaltres. I som aquí per fer president de la secció local d'ERC 
possible el que és necessari per Hostalric, Nil Papiol, va destacat 'la 
aquest poble. Els reptes que tenim voluntat que té el partit d'incloure 
davant són molts, però entre tots els independents a les llistes 

municipals així com combinar la tirarem endavant: #juntsfemhostalric. 
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Ja han passat tres anys de les 
darreres eleccions municipals, hora 
d’avaluar i treure'n les conseqüències 
per afrontrar l'últim tram de la 
legislatura. La situació social i la crisi 
econòmica han influït notablement en 
la voluntat conciliadora d'aquest 
període. El moment convidava a  
treballar per un fi comú, i des d’Es-
querra ho hem fet, convençuts que 
aquesta era la nostra obligació.

Així, hem aconseguit fites importants 
com la moderació pressupostària, 
l'impuls de la brigada jove, els 
pressupostos participatius i, enguany, 
la reducció de l' IBI.

Aquest assossec municipal,  però, no 
ha evitat la crítica. Seguim censurant 
que l'alcalde mantingui amb un sou 
de 1.300 euros mensual, un regidor 
de Governació, Serveis Urbans i 
Esports quan té un Cap de Policia, 
personal que gestiona els 
equipaments esportius i un arquitecte 
tècnic que gestiona els serveis 
urbans.

Tenir regidors d'aparador costa molt 
car als contribuents d'Hostalric.

En el sarró també tenim posicions 
confrontades amb el POUM, la gestió 
esportiva, la neteja com a eix bàsic 
del civisme o les actuacions a 
Coronel Estrada.

A nosaltres ens toca anar pujant 
petits graonets, confiant que el proper 
any votareu per canviar els criteris 
polítics de l'actual equip de govern 
per uns de nous, amb tota confiança, 
molt millors.

Treballem per convèncer-vos que sí 
que hi ha una opció millor: tenir la 
voluntat d'escoltar, de dialogar i de 
fer-vos totalment partícips del model 
de poble que volem.

Junts, serem capaços de trobar 
solucions. 

Sigueu feliços i treballem plegats. 
Junts, podem!

LLUÍS TUBAU

A l'acte de presentació del passat febrer, que va comptar amb la 
presència del diputat d'ERC al Congrés, Alfred Bosch, hi van 
assistir més d'un centenar de persones.



Cartell de la segona edició dels pressupostos participatius

Feina feta

Per uns (cada cop més) pressupostos participatius

Oclofòbia   o  allodoxafòbia

Molt ens temem que el nostre alcalde ve tornat a repetir. L'àmbit és diferent, però les conclusions d'aquell debat per l'equip 
patint des de fa un temps una recaiguda les implicacions poden resultar, al cap i a redactor, es tornaria a convocar als veïns 
en la sintomatología dels seus mals! la fi, igual d'incalculables. per  exposar-los la resolució del cas.

Ja fa uns anys, durant la seva primera El 21 de març de 2012 es va reunir en el Han passat molts mesos. L'Avanç ja està 
legislatura al capdavant de la Serafí Pitarra a 57 de vilatans al voltant oblidat. El Pla Inicial va ser aprovat per 
Corporació, es va comprometre a de diverses taules de treball i se’ls hi va l'equip de govern en el Ple Extraordinari 
mantenir una reunió conjunta amb els encomanar debatre i dilucidar els del 3 de juny (amb els vots en contra 
veins afectats per la Vª fase de aspectes que es plantejaven a l'Avanç d'ERC i IcV) i la Ronda Nord s'ha 
rehabilitació de les muralles. del POUM. rebatejat com a via de proximitat (com si 

el nom fes la cosa).
Aquella reunió no es va arribar a Les conclusions d'aquell debat van ser 
celebrar mai i les conseqüències de no molt clares en alguns aspectes. Un Però … i la reunió compromesa amb tots 
fer-la, lligat a l'esperit del “divide y d'ells, el projecte de l'anomenada els veïns?
vencerás” són  visibles quan passejem “Ronda Nord”, va ser clarament refusat 

L'oclofòbia defineix la por a les multituds. avui  (i a saber fins quan) pel pany de per la pràctica totalitat dels assistents.
L'allodoxafòbia és la sensació de por o muralla de l'Avinguda Coronel Estrada.

Aquell dia, un altre compromís va sortir temor a les opinions dels altres.
De quin mal pateix el nostre alcalde?En aquesta nova legislatura el fet s'ha de boca de l'alcalde: un cop estudiades 

participació activa de la ciutadania, 
també pel que fa a la gestió dels 
recursos públics.

Seria fals dir que l'equip de govern s'ha 
despreocupat dels pressupostos partici-
patius (malgrat que sí ho han fet alguns 
regidors de l'equip de govern), però 
tampoc no podem dir que els hagin 
considerat una prioritat. Creiem que això 
denota desconfiança envers la capacitat 
de la ciutadania per decidir, de manera 
conjunta, què necessita el poble i quina 
és la millor manera d'aconseguir-ho. 
Lamentem aquesta manera d'actuar, tot i 
reconeixent l'esperit de diàleg i col·labo-
ració que han demostrat ben sovint. 

Falta menys d'un any per les properes 
eleccions municipals i aquesta, per tant, 
serà l'última edició dels pressupostos 
participatius d'aquesta legislatura. Final-
ment, hem decidit continuar formant part 

Quan el nostre grup municipal va de 2.000€ respecte l'any anterior. Ho de la Comissió Permanent, fent un nou 
presentar la proposta de pressupostos lamentem, perquè la nostra aposta és, esforç per incrementar la implicació de 
participatius, ho va fer des del de manera decidida, fer que la participa- tothom, i així deixar sense arguments 
convenciment que és imprescindible la ció de tots vosaltres sigui cada cop més 

aquells que no consideren una prioritat 
important en tots els aspectes.implicació de tothom en la gestió del 

la vostra participació.
municipi. Amb aquesta convicció, vàrem 

L'equip de govern va rebutjar la nostra acceptar que s'hi destinés una partida 
Per fer-ho possible, per demostrar que petició argumentant que la participació pressupostària força allunyada del nostre 
podeu i voleu decidir, per deixar ben clar en el procés no era prou elevada. Durant objectiu, amb l'esperança que entrés a 
que no en teniu prou amb triar uns pocs algunes setmanes ens hem plantejat la l'ajuntament una nova manera de fer, on 
representants cada quatre anys, us conveniència de continuar formant part tots vosaltres fóssiu protagonistes actius.
demanem que us hi impliqueu, que feu d'un projecte allunyat dels nostres objec-
evident el que nosaltres ja sabem: que tius, perquè sempre hem defensat que Estem a punt d'encetar la nova edició 
tothom té grans o petites solucions per al no n'hi ha prou amb decidir cada quatre dels pressupostos participatius i, malgrat 
nostre poble, que entre tots farem millor anys, i ens resulta difícil acceptar que no la insistència del nostre grup municipal,
les coses i que junts farem un Hostalric l'equip de govern no ha volgut incremen- es faci tot el possible des del nostre 

tar la partida pressupostària més enllà ajuntament per aconseguir una millor, més participatiu i més cohesionat. 



Aquesta era una estampa habitual amb els antics contenidors. Veurem algun canvi amb els nous?.

Secció local

En el butlletí d'informació municipal del 

mes de setembre de l'any passat, 

s'esmentava l'èxit del projecte 4T: 

Joventut, cultura, turisme i treball, més 

conegut com a “brigada jove”. 

Aquesta gran proposta, portada a terme 

gràcies als pressupostos participatius 

(proposta d'ERC), i que es va realitzar al 

llarg dels mesos de juliol i agost del 2013, 

va servir per crear dotze llocs de treball 

per a joves del municipi. 

Tal com hem dit, va ser la proposta de 

joventut més votada en l'edició dels 

pressupostos participatius del 2012. Així 

doncs, va ser possible gràcies a tots els 

vots que va rebre per part dels veïns que 

van valorar molt positivament el projecte, 

una valoració que no va saber fer l'equip 

de govern pocs mesos abans, quan la 

mateixa proposta va ser presentada pel 

grup municipal d'ERC al ple de 

l'ajuntament. 

Aleshores, l'equip de govern va votar en 

contra del projecte al·legant que: “En els 

moments econòmics d'austeritat 

pressupostària que viuen les 

administracions públiques, és molt difícil 

assumir un compromís econòmic com 

aquest”. 

Molt ens va alegrar saber que va ser la 

proposta de joventut més recolzada dels 

pressupostos participatius i molt més 

veure l'èxit del projecte dut a terme. 

Coronel Estrada

Un poble net...

...és un poble que no embruta”. Quina es correspon amb l'esforç que suposa 
frase tan bonica!. Tot i això, no hem mantenir els contenidors i fer-ne la 
aconseguit mai que el nostre Ajunta- recollida selectiva.
ment hagi endegat una campanya amb 
aquest lema, tot i que repetides vega- Creiem que sí és necessari fer una 
des els hi hem sol·licitat. campanya amb cara i ulls per incidir en 

la importància de reciclar adequada- 
L'estat actual del nostre reciclatge és ment i de l'estalvi que això suposa per 
depriment, i ara no em baso en les al nostre municipi. 
estadístiques, sinó en el que veiem 
cada dia quan anem a dipositar les 

Estem entrant en un període de 
nostres deixalles. Massa sovint, al 

carestia energètica i el reciclatge és 
contenidor de l'orgànica hi ha bosses 

una de les fites que ens poden ajudar de rebuig i els contenidors del cartró 
més per sol·lucionar aquest problema estan mig buits i amb totes les caixes a 
que, encara que no ens ho sembli, ja el fora, sense plegar i ocupant la via 
tenim a sobre. Demanem, doncs, des pública. 
d’aquí, una actuació contundent i 
immediata del nostre Ajuntament per També als contenidors de rebuig sovint 
tal de conscienciar-nos i, si això no és s'hi poden veure bosses que podrien 

anar a l'orgànica. Pensem  que això no suficient, imposar sancions.

Pels joves, a vegades 
cal fer un esforç... 

Després de molts anys de decadència informar els veïns afectats, un fet és el nou bulevard Coronel Estrada no 
urbanística, l'administració s'ha dignat a habitual en aquest equip de govern.. volgueu saber ni què es projecta en el 
pensar en l'Avinguda Coronel Estrada. multarà la policia aquells intrèpids que nou POUM!
Contents estem de les millores, però decideixin aparcar el seu cotxe al ga-
volem destacar dues línies vermelles ratge gosant trepitjar la línia continua? 

Segur que costava més eliminar la que creiem que s'han traspassat. 
vorera, adequar la calçada i realitzar La segona línia vermella és el simulacre 
aparcaments en condicions, però cal fer La primera (i parlant de línies) són les de nous aparcaments en zona blava 
les coses ben fetes, i cal una visió més noves línies continues que s'han repin- sobre la vorera de l'avinguda. Algú sap a 

tat, que obliguen molts propietaris de quina planificació urbanística estava global per aquesta avinguda, perquè no 
garatges a fer una llarga volta per poder aprovat això?, a CAP! podem anar afegint nyaps urbanístics 
accedir-hi, sovint en llocs on la visibilitat sense cap mena d'ordenació, 
no suposa cap perill. ERC Hostalric està a favor d'ampliar les 

zones d'aparcament per potenciar el 
Hostalric no s'ho mereix! I els nostres Com sempre, aquestes modificacions comerç de la zona, però cal fer-ho bé i 

s'han dut a terme sense consultar ni dintre de la lògica urbanística. Si aquest comerciants tampoc!



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

Secció localHiperbreu

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

Festa major 2014

A on és en Wally?

Can Vaca

Vona nid! Us edtig edcrigimt mentrs 
passego prl cami dr Can Vaca 
totlamnt a lrs fpsques, Wstic domant 
uma bolda amb el gos avams dr sipar 
pwro `de bretat qye fa por dr tan fosc 
que no es veo res. 

Els fanald esdam dods tremcats 
desdr fa molrs anys i l+ahuntamemt 
no hq fet dress per arreflar.ho. 
Predoneu si faih alkuna dalta 
f`ortogradia pero ` éd mult dufisil 
edcriure rn awuestes condifions. 

A la pripera m¡haig  d` endedrorda d¡ 
afagar unq lot !!!  

Poca gent recorda la festa major Val la pena veure com un bon 
del 2013 d'Hostalric, ni la del 2012 nombre d'entitats i associacions 
tampoc.. potser la del 2011? “quo han vingut a les reunions de la 
vadis” amb les festes majors, Festa Major 2014. 
Ajuntament?

La gran quantitat de propostes 
Ep, estigueu tranquils que sembla que s'han presentant, el debat 
que l'Ajuntament té intenció de sobre el model de festa que 
posar-hi remei! Curiosament amb volem, el seu emplaçament, la 
l’última festa major de la legisla- idoneïtat o no d'unes barraques 
tura, abans de les eleccions del per al jovent.
2015. No serem mal pensats 
però. +PARTICIPACIÓ és 

claríssimament +HOSTALRIC. 
És d'agraïr que l'equip de govern Des d'ERC ho portem defensant 
municipal obri a la participació, la des de fa molt de temps, amb la 
redefinició del model de festa presentació, per exemple, dels 
major que volen els seus veïns i pressupostos participatius. I 
veïnes. Des d'ERC, com sempre celebrem que el nostre teixit 
fem quan se'ns convida a associatiu estigui tan predisposat 
participar en comissions pel a què se'l consulti. Entre tots 
poble, hem assistit a les primeres podem fer una festa major molt 
reunions amb la resta d'entitats. millor.

Amb el català, som-hi!

Sobint es diu que una ymatge val no va poder aguantar veure 
mes k 1000 paraules, en aquest aquesta manca de respecte a la 
cas creiem que em de dir que nostra llengua. Si escrivim sen- se 
aquesta imatge val mes que 1000 faltes oi que és llegeix millor?
paraules ven escrites. 

És curiós perquè aquest cartell 
Savem que l'aguntament vol pru- porta més de dos anys instal·lat i 
mucionar el nostre flamant Centru cap membre de l'equip de govern 
Grastrunómic i ja ens sembla be se n'ha adonat. Volem pensar que 
que u faci (sovretot desprès del k no és per culpa de la retallada en 
a custat!!!) pro potser que es cursos de català que va fer 
començi per escriu-re currecta- l'ajuntament fa un parell d'anys.. 
ment el seu cartell no? La foto és millor que no siguem tant obscurs 
gentilesa d'un veí del poble, que oi?  #endavantambelcatalà doncs!

Sovint, els que ens entretenim mirant 

el facebook del nostre batlle, hem 

observat que a vegades té la facultat 

de ser a dos llocs al mateix temps!! 

De tant en tant, l'alcalde ens desitja 

un bon dimarts tot informant-nos que 

estarà tot el matí fent feina al consell 

comarcal de la Selva. Fins aquí tot 

normal. 

La sorpresa és quan a mig matí ens el 

trobem de reunions a l'ajuntament! 

Teletransport? O potser és que no és 

ell mateix qui gestiona el seu compte 

de facebook? Potser s'hi ha colat 

algun equip de hackers del CNI!


