
Hem treballat i treballarem!  

Quan s’acosten les eleccions municipals, toca fer balanç de La complicada situació econòmica que hem viscut i que 
la feina feta i dels resultats assolits. Al llarg d’aquest butlletí encara vivim, han marcat molt clarament les nostres accions, 
exposem de quina manera s’ha concretat la nostra tasca i de les nostres propostes i les nostres decisions. Hem vetllat per 
què ha servit la nostra pre-sència a l’Ajuntament. Hem mirat garantir les necessitats bàsiques de tothom i per preservar 
de treballar per a tothom, de posar-nos al vostre servei i de els drets socials. En ocasions hem votat en contra 
portar al ple les vostres inquietuds, queixes i propostes. d’actuacions que, al nostre entendre, comprometien la 

situació econòmica del nostre Ajuntament i podien suposar 
un perill per al futur.Concentrar quatre anys en vuit pàgines és una feina difícil i, 

per força, moltes de les actuacions que hem fet, queden fora 
d’aquest recull. Hem mirat de resumir i estructurar-la de la I tot això ho em mirat de fer garantint el diàleg amb tothom, 
millor manera possible, perquè entenem que és la nostra la participació efectiva de la gent, exigint transparència, 
obligació explicar-vos de què han servit els recursos públics demanant informació i fiscalitzant l’ús que se’n fa dels 
que tots i totes vosaltres heu destinat per permetre la tasca recursos públics. 
del nostre grup municipal. 

Hem comès errors, segur, però sempre hem posat l’interès 
Per això us parlarem aquí dels pressupostos participatius, de tots vosaltres per damunt de qualsevol altra cosa.
de la brigada jove, de les iniciatives per fer d’Hostalric un 
poble compromès amb el medi ambient, amb el nostre país i Gràcies per haver-nos donat l’oportunitat de representar-
amb el temps que ens ha tocat viure. vos.
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Més d’una trentena de propostes presentades, i més de 300 precs i preguntes 
portades a ple. Aquestes són les xifres d’ERC en aquesta legislatura.

El proper 24 de maig es tanca una etapa. És l'hora de valorar la darrera legislatura i perfilar la remodelació d'un nou futur 
municipal en què la ciutadania reclama una Administració de qualitat que aproximi les seves decisions a les necessitats 
reals dels ciutadans.

Un ajuntament no deixa de ser una sorprenent barreja de perfils formada per treballadors de plantilla arrelats 
a la institució i d'altres “elements” provisionals: tots aquells que hi accedim mitjançant l'elecció popular dels 
ciutadans i que hi romanem uns anys amb la intenció de fer realitat un projecte. A tots ens ha d'unir una 
finalitat: el servei a les persones.

Des d'ERC hem promogut sempre una gestió municipal molt participativa. Només compartint els problemes i 
les necessitats dels nostres vilatans serem capaços de trobar plegats la solució més encertada.

Avalueu el passat i compartiu amb nosaltres el futur. LLUÍS TUBAU
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imatge de la casa de la vila, la casa de tots els vilatans i vilatanes.

Un Hostalric on ningú s’hi senti exclòs

Les persones, la nostra prioritat
La primera moció que va presentar el presentar, juntament amb IcV, una sol·licitàvem que es decretés que els 
grup municipal d’ERC aquesta proposta sobre la renda mínima agents de la Policia Local d’Hostalric no 
legislatura, era, com no podia ser d’altra d’inserció en què es demanava al govern participarien en cap desallotjament 

de la Generalitat que hi destinés més manera, en defensa dels drets socials. sense una ordre judicial que ho ordenés 
recursos per als Serveis Socials i que es de manera explícita i justificada.

Així, al ple ordinari del dia 25 de juliol de tingués més cura en el pagament als 
2011, vam presentar una moció contra la Pel que fa als drets de les dones, també beneficiaris, després d’uns canvis 
unificació del servei d’urgències mèdi- hem presentat dues propostes:normatius que havien deixat un bon 
ques a la comarca de la Selva. nombre de beneficiaris sense cobrar 

-Al ple d’octubre de 2012, davant de l’ajut.
Al següent ple, del 10 d’octubre de 2011, l’amenaça d’una llei retrògrada 
vam presentar una proposta pensada Al ple del 19 de març de 2013, vam impulsada pel PP per modificar la llei de 
per als joves, un altre dels temes presentar una moció en què demanàvem l’avortament, vam presentar una moció 
destacats pel que fa al nombre de declarar Hostalric, municipi lliure de en què defensàvem el dret de les dones 

desnonaments. En aquesta moció, propostes i actuacions relacionades que a decidir sobre la interrupció voluntària 
recolzàvem la iniciativa legislativa hem dut a terme. En aquest cas, la del seu embaràs.
popular en favor de les dacions en proposta consistia en demanar l’elabo-

-Al ple del 19 de maig de 2014, vam pagament,  instàvem l’equip de govern a ració d’un nou pla local de joventut 
presentar una moció sol·licitant a iniciar contactes amb la Plataforma participatiu, convençuts que l’ajuntament 
l’ajuntament, que fes una campanya de d’Afectats per la Hipoteca, demanàvem no només ha de fer política per a joves 

que s’informés les oficines locals divulgació de la línia d’atenció telefònica sinó amb els joves.
d’entitats financeres del rebuig de a les dones en situació de violència 

Al mateix ple del mes d’octubre, vam l’ajuntament als desnonaments, o masclista (900900120).

suport a les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica per tal de 
garantir el subministrament energètic 
bàsic.

Al llarg dels últims anys, el preu de 
l'energia s'ha incrementat molt, i això, 
combinat amb els elevats índex d'atur, 
ha fet que hi hagi un percentatge 
important de població (al voltant de 
l'11%),  amb dificultats per fer front als 
rebuts energètics. És urgent garantir que 
cap d'aquestes persones o famílies 
pateixen talls de subministrament de 
llum o gas per les seves dificultats 
econòmiques. 

El govern de la Generalitat havia 
elaborat un decret llei que feia que, entre 
els mesos de novembre a març, les 
famílies que acreditessin dificultats 
econòmiques quedessin protegides dels 
talls de subministrament dels serveis 
d'electricitat i gas. El govern espanyol, Si som en política municipal és, en Segurament aquest mateix neguit és el 
però, va presentar un recurs que el primer lloc, perquè volem construir un que mou a tots els representants 
Tribunal Constitucional va admetre a poble millor per a les persones que hi municipals, siguin del partit que siguin, 
tràmit, suspenent el decret. 

viuen, un poble del que tothom se'n senti però és evident que hi ha diferències de 
part activa, on tothom tingui el seu lloc i programa i de tarannà, així que cal 

Va ser en aquest context, que el grup 
on ningú hagi de patir mancances. explicar una mica més en què consisteix 

municipal d'ERC va presentar una moció 
aquesta idea de fer un Hostalric on les demanant a l'equip de govern que vetllés 

Per això, quan classifiquem les nostres persones siguin la nostra prioritat. perquè cap de les famílies amb situació 
propostes per àmbit, té un punt de vulnerabilitat, patís aquests talls de 
d'artificialitat crear un àmbit que parli de I la primera idea que ens ve al cap quan subministrament. 
les polítiques que van dirigides a garantir pensem en l'Hostalric que volem, és que 
el benestar de les persones que viuen a ningú no se'n pot sentir exclòs, que Aquest principi, que les administracions 
Hostalric: simplement, totes les nostres ningú hi ha de viure en una situació de han de vetllar perquè els seus ciutadans 
accions van dirigides, d'una o altra precarietat. Per això, una de les mocions puguin tenir una vida digna, marca 
manera, a fer que els hostalriquencs i més importants que hem presentat en l'activitat del nostre grup municipal i de la 
hostalriquenques, vivim millor. aquesta legislatura, ha estat la moció de nostra secció local.



Al llarg d’aquesta legislatura, s’han fet dues edicions dels pressupostos participatius

Pressupostos participatius: la primera pedra

Administració oberta i eficaç
Al llarg d’aquesta legislatura, hem hagut 
d’insistir en diverses ocasions sobre la 
insuficient o incorrecta informació 
disponible a la pàgina web municipal.

El dret a la informació no és només un 
dret fonamental de la ciutadania, sinó 
que és un requisit imprescindible per fer 
que aquesta pugui participar activament 
en la vida del municipi.

Per aquest motiu, al ple del 4 de juny de 
2012, vm demanar que s’establís com a 
requeriment que tots els documents 
publicats a la web municipal de l’Ajunta-
ment d’Hostalric, fossin ordenances, 

derogació d’un document anterior. ràdio DOS 84, que opera com a ràdio reglaments o qualsevol altre document 
municipal gràcies a la llicènciaoficial aprovat pels diferents òrgans de 

De la mateixa manera, al ple del dia 25 de què disposa l’Ajuntament d’Hostalric, govern, inclogués les referències 
de juliol de 2011, el primer ple de la doncs entenem que els mitjans de relatives a l’òrgan i la sessió on es van 
legislatura, vàrem presentar una comunicació juguen un paper aprovar, així com una referència concre-
proposta instant l’equip de govern a fonamental a l’hora de cohesionar les ta, en els casos en què correspongués, 
dotar de més recursos l’emissora de nostres societats.si l’aprovació del document afecta la 

Al ple del 19 de desembre de 2011, el 
grup municipal d’ERC va presentar al ple 
una proposta per a la creació d’uns 
pressupostos participatius. 

En aquesta proposta, es demanava que 
l’equip de govern destinés, anualment, 
una partida pressupostària per als 
projectes que sortissin elegits d’un 
procés de participació obert a tota la 
ciutadania, en la qual tothom hi pogués 
presentar idees, suggeriments i 
propostes que l’Ajuntament hauria de 
portar a terme.

Aquesta iniciativa tenia un doble 
objectiu:

- Donar l’oportunitat que els 
hostalriquencs poguessin decidir com 
gastar els diners públics en aquells 
àmbits on, habitualment, no tenen cap 
possibilitat directa de participació.
-Implicar la ciutadania en la gestió dels unanimitat i es va procedir a crear la -S’ha creat la brigada jove.
diners públics, convençuts que és amb la Comissió Permanent i l’equip de govern -S’ha pogut posar en marxa un projecte 
participació de tothom, com els es va comprometre a destinar una part socioeducatiu per a alumnes amb 
responsables públics poden prendre les dels recursos econòmics de situacions de dificultat econòmica 
millors decisions de govern. 

l’Ajuntament. familiar.
-S’ha pogut potenciar l’oferta d’idiomes 

Per garantir el funcionament indepen-
Durant aquesta legislatura s’han fet que ja oferia l’Ajuntament.dent de la comissió, la nostra proposta 
només dues edicions dels pressupostos contemplava la creació d’una Comissió 
participatius, sent la del primer any la Certament hi ha hagut errors i mancan-Permanent, un òrgan format per 
que millor va funcionar. Gràcies als ces per part nostra i de l’equip de representats polítics, representats 
pressupostos participatius s’han pogut govern, però creiem que els d’associacions i persones a títol 
portar a terme les següents accions: pressupostos participatius han estat una individual, on els representants polítics 

bona eina, la primera de moltes sempre serien minoria (cinc dels onze 
-Rehabilitar una part del Parc Güell. destinades a portar a terme una política membres que conformaven la comissió)

veritablement participativa en un -S’han pogut construir nous vestidors a 
Ajuntament obert a tothom.La proposta va ser aprovada  per la zona esportiva.
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Imatge renovables/Som Energia.

Reactivació econòmica

La Brigada Jove, salvada gràcies als Pressupostos
Participatius

Malgrat que la situació econòmica del Hem mirat de negociar amb l'equip de permetre que la iniciativa individual es 
nostre Ajuntament és prou satisfactòria, govern per aconseguir que les noves trobés en les millors condicions 
la situació econòmica general ha marcat taxes de recollida d'escombraries per a possibles per iniciar nous projectes i per 
molt clarament les nostres propostes. empreses i locals comercials fos gradual resistir la difícil situació econòmica que 

i no representés una càrrega difícil de patim.
La nostra feina en relació a l'activitat suportar per als propietaris. 
econòmica del nostre municipi, ha estat 
formada per un bon nombre de petites Hem vetllat per millorar la imatge 
propostes, preguntes i precs, turística del nostre poble, des d'aspectes 
especialment pensats per no com la neteja a la mateixa gestió de 
incrementar l'ofec econòmic que totes i cadascuna de les fires que 
pateixen moltes famílies i negocis. s'organitzen a Hostalric, sabedors que 

els nostres comerços s'hi juguen molt en 
Hem demanat, reiteradament, que la la projecció turística del poble.
Domus Sent Soví fos un equipament a 
disposició de les empreses del nostre En resum, allunyant-nos de grans 
municipi, i que servís com a plataforma projectes que, al nostre entendre, 
per als productes i productors locals, i un suposaven un perill per al nostre 
punt de suport per als comerciants. municipi, hem centrat la nostra tasca en 

Des del grup municipal d'Esquerra 
republicana tenim una obsessió, i 
aquesta és ni més ni menys que estar al 
costat de les persones, siguin qui siguin i 
d' on siguin i tinguin l'edat que tinguin, 
per tant, els joves, també són per a 
nosaltres una prioritat. 

Per això, al ple del 10 d’octubre de 2011 
(el segon ple ordinari de la legislatura), el 
nostre grup municipal va presentar una 
proposta per fomentar l'ocupació juvenil, 
conegut com el projecte Brigada jove.

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”.

Malgrat tot, nosaltres som tossuts, molt 
tossuts, i sabíem que teníem una nova 
oportunitat per fer possible aquesta 
proposta. Aquesta nova oportunitat eren 

Però si ens va alegrar molt saber que L'experiència amb la creació de la els pressupostos participatius, i per això, 
aquesta havia estat ser la proposta més “brigada jove”, ens va refermar en la vam presentar la proposta, amb l’objectiu 
votada a l’edició dels pressupostos importància de la participació ciutadana que fos la ciutadania qui decidís si 
participatius, encara ens ha alegrat més en la gestió del dia a dia del nostre aquest projecte era prou interessant per 
comprovar l'èxit del projecte dut a terme Ajuntament.fer que l’equip de govern hi destinés 
aquets darrers dos anys.recursos econòmics per fer-lo possible.
 Sense totes aquelles persones que van 
La “brigada jove” s'ha realitzat al llarg participar i votar en aquella primera I així va ser, perquè la creació de la 
dels estius del 2013 i 2014 i ha generat edició dels pressupostos participatius, un “brigada jove” va ser la proposta més 
diversos llocs de treball per a joves del grapat de joves en situació d'atur del votada en l’edició dels pressupostos 
municipi. Nosaltres ho teníem clar, des nostre municipi, no hauria tingut participatius del 2012 (dels tres àmbits 
del primer dia, que aquesta era una l'oportunitat d'accedir a uns mesos de que s’hi proposaven). La iniciativa, per 
bona proposta, i vam fer servir totes les feina en què es van formar en àmbits tant, va ser possible gràcies a tots els 
alternatives al nostre abast, perquè com el turisme i serveis municipals, ni vots que va rebre per part dels veïns que 
seguirem tossuts, com sempre, els cops haurien pogut disposar d'una formació i van valorar molt positivament la creació 
que faci falta i pel que faci falta.  orientació laboral a mida. de la “brigada jove”.
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Entorn natural i urbà de qualitat

Un Hostalric compromès amb el medi ambient

No entenem l’entorn natural com una tenir la certesa, vam acceptar el projecte. demanant que se li posés el nom de 
cosa diferenciada de l’entorn urbà. “Primer de Maig” a la plaça situada al 
Només si tots dos elements mantenen Hem presentat diversos projectes per carrer Pere IV. Entenem que el 
alts nivells de qualitat, podem parlar mirar de preservar i dignificar tant els simbolisme del nom, s’havé molt amb la 
d’una veritable qualitat de vida per a la espais urbans com l’entorn natural i el ubicació i el context en el qual es van 
gent que hi viu i en gaudeix. medi ambient. construir molts dels edificis que envolten 

l’espai.
Per això, al llarg de la legislatura hem Així, al ple del 6 de desembre de 2012, 
insistit constantment en aspectes com la vam presentar una proposta conjunta I pel que fa a la preservació del medi 
neteja, el manteniment dels bens públics amb el grup municipal d’IcV, per ambient, també hem presentat propostes 
i la conservació dels camins, per reclamar que el govern de la Generalitat que van més enllà de l’àmbit municipal, 
exemple. mantingués el desplegament de la Llei com la proposta del 19 de març de 2013 

de Barris, iniciativa que tant ha ajudat al rebutjant la investigació d’hidrocarburs 
Però també per això vam demanar nostre municipi i que va ser sol·licitada, mitjançant la fracturació hidràulica, 
l’estudi d’un biòleg per conèixer l’estat per cert, també a instàncies del grup tècnica coneguda com a“fracking”, que 
dels arbres de la plaça dels Bous, quan municipal d’ERC, en el seu moment. té un gran impacte mediambiental en 
es va plantejar el projecte de substitució aquells llocs on es porta a terme, com la 
de l’arbrat. Volíem estar segurs que no hi El mateix any 2012, al ple del 8 contaminació de les aigües subterrànies 
havia cap més remei i només quan vam d’octubre, vam presentar una proposta amb substàncies químiques.

medi ambient i, per tant, l'estalvi 
energètic dels seus associats, tenim la 
garantia que l'Ajuntament sortirà 
beneficiat, també des del punt de vista 
de l'estalvi econòmic.

Com l’any 2011, la proposta va ser 
aprovada en ple, i aquest cop sembla 
ser que s’estan fent els passos 
necessaris per aconseguir que la compra 
d’energia elèctrica verda sigui una 
realitat. 

Tot apunta que acabarem la legislatura 
sense cap concreció pel que fa als 
contractes que es signaran amb la 
cooperativa, però restem confiats que, 
sigui quin sigui el proper equip de 
govern, el compromís amb aquest 
projecte és ferm.

Hostalric ha de ser un municipi 
compromés amb el respecte al medi 

Un dels pilars fonamentals del nostre l’assessorament de Som Energia, una 
ambient i amb l’ús i foment de les 

projecte és treballar per a la conservació cooperativa gironina que produeix i 
energies renovables. De fet, el nostre 

del medi ambient. El canvi climàtic és un comercialitza només energia elèctrica 
municipi ja forma part de la xarxa 

dels problemes més importants amb què d’origen renovable. 
europea del Pacte d’Alcaldes, que té ens enfrontem, i no podem seguir 
com a objectiu superar les previsions de posposant les solucions. Per aquest A la proposta de 2014, es demanava 
reducció d’emissions de CO² que va motiu vàrem presentar, per dues explícitament que la compra d’energia 
establir la Unió Europea.vegades, la proposta demanant que elèctrica es fes a aquesta cooperativa. I 

l’equip de govern es comprometés a ho vam fer per diverses raons:
Hem de fer els passos per complir amb comprar energia elèctrica d’origen 
aquest pacte, per suposat, però entenem renovable. -Som Energia és una cooperativa sense 
que no n’hi ha prou i que hem d’anar ànim de lucre, motiu pel qual es tracta 
encara més enllà, per això la nostra Així, el més d’octubre de 2011, vàrem d'un projecte que no té com a objectiu la 
aposta que, creiem, hauria de suposar presentar una proposta demanant maximització dels beneficis, sinó la 
que tot el consum elèctric d’equipaments aquest compromís per part de l’equip de transformació del model de generació 
públics i enllumenat de via pública, govern. La proposta, malgrat haver estat elèctrica seguint criteris de respecte al 
tingués el seu orígen en energies aprovada en ple, no va prosperar. Per medi ambient i d'organització interna 
renovables.aquest motiu, vam continuar treballant i democràtica, principis amb els quals 

vam presentar una nova proposta al ple sintonitzem plenament.
La nostra feina no ha fet més que d’octubre de 2014. 
començar, però desitjem que aviat tingui -Des del moment que un dels objectius 

Aquest cop, vam comptar amb l’ajuda i resultats positius ben visibles.de la cooperativa és la preservació del 

La transició cap a energies renovables, és inajornable
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Imatge de l’estelada a la torre de Barcelona.

Un poble culte, actiu i lliure

Un Hostalric compromès amb el seu país

Si ERC vol un construir un estat català, Bressol. existència i del seu funcionament.
ho vol per construir un país més lliure, 
més culte i més compromès amb els Al ple de juny de 2012 vam presentar Al ple de maig de 2014, vam presentar 
valors democràtics que l’estat del qual una moció en suport al moviment una proposta instant l’ajuntament 
formem part en aquest moment. #novullpagar, que denunciava el greuge d’Hostalric a esdevenir soci protector de 

comparatiu que suposa la presència d’un l’Associació Amical de Mauthausen, 
Per això, el nostre grup municipal no ha elevat nombre d’autopistes a Catalunya, associació que treballa per preservar la 
descuidat tots aquells temes que en relació a la resta de territoris de l’estat memòria dels exdeportats republicans 
justifiquen la nostra ambició nacional i espanyol. als camps de concentració dels nazis.
hem presentat, entre d’altres, les 
següents propostes i mocions: Al ple de juliol de 2013, vam presentar Al ple de juliol de 2014, vam presentar 

una moció de  suport  als  clubs  i  una moció de reconeixement 
Al ple d’octubre de 2011, juntament amb entitats  esportives  catalanes  davant  institucional de la figura de Joan Guitart i 
el grup municipal d’IcV, vam presentar l’acció d’inspecció de treball, que posava Roca, alcalde d’Hostalric (1937-1939), 
dues mocions de suport a l’escola en perill la supervivència de moltes afusellat pel franquisme, i en memòria de 
catalana i denunciant les retallades del d’aquestes entitats, que tenen en el tots els hostalriquencs víctimes del 
Departament d’Educació  en les escoles voluntariat l’element principal de la seva règim.

de la Unió Europea. 

En relació a la proposta de desembre de 
2012, al ple de juliol de 2014 vam 
presentar una altra proposta, demanant 
que s'instal·lessin rètols a l'entrada del 
municipi, informant que Hostalric era 
municipi adherit a l'Associació de 
Municipis per la Independència.

Dos mesos abans, al ple d'octubre de 
2012, vam presentar una nova proposta 
(aprovada per unanimitat), en què, 
simbòlicament, es declarava Hostalric 
“territori català lliure”. En aquesta 
mateixa proposta, demanàvem la 
instal·lació d’una bandera l'estelada, a la 
torre de Barcelona. 

Al ple de febrer de 2013, vam tornar a 
presentar una proposta, conjuntament 
amb la resta de grups municipals, de  
suport  a  la  declaració  de  sobirania  Tots coincidim que en els darrers anys el de 2011, juntament amb el grup 
del  poble  de Catalunya i el procés de país està immers en un procés polític municipal d'IcV, una proposta en què 
transició nacional. En aquell mateix ple, sense precedents. El poc respecte per instàvem els parlamentaris i parlamen-
una altra proposta consensuada, instava part dels diferents governs de l'estat tàries, així com als senadors i senadores 
el govern espanyol a no traslladar el espanyol i del maltractament que rep escollits en circumscripcions electorals 
dèficit generat pel govern central a les Catalunya envers altres regions de catalanes o designats pel Parlament, 
altres administracions, particularment a l'estat, han propiciat un moviment que subscrivissin la demanda de convo-
Catalunya, mitjançant un objectiu de popular i transversal que ha estat capaç catòria per celebrar un referèndum sobre 
dèficit que ofegava les finances de mobilitzar milers i milers de persones. la reforma de la Constitució espanyola.
públiques del nostre país.

Els ajuntaments, malgrat que no ho Com era de preveure, el govern 
Encara el març de 2013, vam presentar sembli, han tingut, tenen i tindran un espanyol es va negar a aquest simple 
una proposta en què demanàvem que paper cabdal en el desenllaç del procés. exercici de democràcia, i vam donar per 
l'ajuntament d'Hostalric fes la liquidació Des d'Hostalric no ha estat menys, i des tancat el capítol de les propostes de 
dels seus impostos a l'Agència Tributària dels primers mesos de legislatura hem mentalitat “autonomista”.
Catalana, com altres empreses i institu-estat al pau del canó presentant mocions 
cions del país ja havien fet.en defensa de les nostres llibertats. Així, per exemple, al ple de desembre de 

2011, vam presentar una moció 
Som fidels als orígens ideològics del ERC és un partit que aspira a què demanant l'adhesió de l'ajuntament 
nostre partit, també a la llengua del Catalunya esdevingui un estat d'Hostalric a l'Associació de Municipis 
nostre país de naixement o d'acollida, independent, però ningú no podrà dir per la independència, associació que 
per això al llarg d'aquesta legislatura que no ho hem intentat tot per mirar de agrupa més de 700 municipis, així com 
també hem recolzat mocions en favor de trobar un encaix dins l'estat espanyol. consells comarcals i diputacions, i que 
l'etiquetatge en català i en suport de Així, per exemple, el nostre grup es proposa sumar esforços per crear un 
l'escola catalana.municipal va presentar al ple d'octubre estat propi per a Catalunya, en el marc 
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300+

A banda de totes les mocions que hem presentat als plens, hem intervingut a l'apartat de precs i preguntes a 
cadascun dels plens de la legislatura. El grup municipal d'ERC Hostalric ha realitzat un total de 303 precs / 
preguntes al llarg d'aquests quatre anys. Aquestes nombroses intervencions són sobre:

. 34 interpel·lacions. Sobre problemàtiques socials del nostre municipi: desnonaments, taxa 
de l'aigua, pisos patera, famílies a l'atur, ajudes socials, etc.

. 78 interpel·lacions. Sobre nombroses desperfectes, poc manteniment, deixades i  falta d'atenció 
o abandonament dels nostres carrers, jardins o parcs. Aparcaments, camins d'accessos al castell, obres, fonts, 
enllumenat.

. 31 interpelacions. Ens hem preocupat pel Casal d'Avis, la Biblioteca, la Domus Sent Soví, la 
Piscina, la Zona Esportiva o el Bike-Park

. 7 precs sobre el procés de transició català

. 85 interpel·lacions. Desenes de veïns i veïnes ens heu fet arribat les vostres queixes sobre tot tipus 
de problemàtiques del poble. Policia Local, horaris RENFE, vessaments a la Tordera, colònia de gats, brutícia 
al carrer, entre moltes d'altres.

. 68 intervencions. Per preguntar directament a l'equip de govern 
sobre l'estat del deute, de les intervencions municipals, tancaments econòmics de fires i festes, estat del 
personal de l'ajuntament, efectivitat del reciclatge i escombraries, programació cultural.

Amb només quatre anys hem pogut intervenir des de l'oposició en tots aquests àmbits, portant al plens el que 
ens heu transmès al carrer, al bar, a les botigues o als actes que hem organitzat al llarg d'aquests anys. Hem 
estat sempre en contacte amb vosaltres, i hem portat als plens problemàtiques diàries que no tenen resposta 
de l'equip de govern.
.
Hem pogut fer tot això gràcies als vostres 445 vots a les passades eleccions municipals. Si multipliquem 
aquesta xifra per dos, podrem triplicar aquestes intervencions. No seran intervencions als plens, seran accions 
concretes.. Tindrem la capacitat d'arreglar les fonts o l'enllumenat, donarem resposta als serveis socials, 
investigarem els vessaments incontrolats a la Tordera, intervindrem en els espais públics abandonats del 
municipi, el manteniment de les voreres serà realitzat. 

A banda d'aplicar tot el nostre programa electoral que us presentarem molt breument.

Comptem amb vosaltres. HO FAREM !

DRETS SOCIALS

VIA PÚBLICA

EQUIPAMENTS

CATALUNYA

QUEIXES

FISCALITZACIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN
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és una publicació d’Esquerra–Hostalric.
l’alternativa

Secció local

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

Des de la secció local d'
 a banda de recolzar les 

iniciatives del grup municipal hem 
mantingut una activitat constant. 
Per defensar i promoure els valors 
de les nostres sigles.

 Hem fet costat a la gent, sobretot 
als que més pateixen per la crisi 
econòmica. Vam ser des del 
principi amb el moviment units pel 
CAP per protestar contra el 
tancament dels serveis sanitaris i 
hem aconseguit una rebaixa de 
l'IBI al nostre municipi. A nivell 
nacional el nostre grup 
parlamentari ha presentat multitud 
de propostes i projectes de llei 
contra les retallades 
pressupostàries dels governs del 
PP i de CiU: impost sobre la banca, llei per la dació del pagament de les hipoteques, recuperació de l'impost de successions, 
beques menjador entre moltes altres. 

 ERC-Hostalric forma part activament del teixit associatiu de la nostra vila, els nostres militants i simpatitzants participen i fan 
viure les associacions culturals, esportives o juvenils d'Hostalric. Perquè creiem profundament en l'associacionisme com a mitjà 
de transformació social. 
La cultura i l'educació són a la base de la nostra acció: hem realitzat dos donatius de col·leccions de llibres a l'escola Verge dels 
Socors i a l'institut Vescomtat de Cabrera (col·lecció “Els millors poetes catalans” i col·lecció “Bernat Metge”). Perquè estem 
convençuts que els nostres fills són el futur de la nova República Catalana.

Hem sigut els primers des de fa anys a engegar actes i ofrenes florals per la diada nacional del nostre país. Mantenim des de fa 
5 anys la marxa de torxes per la independència que aplega cada any al voltant de 150 persones. Hem contribuït activament a 
tots els actes de l'ANC i hem donat suport a totes les concentracions de país. A nivell nacional i amb l'Oriol Junqueras al 
capdavant, hem sigut actors fonamentals del procés de transició nacional que estem vivint al nostre país: junts farem un nou 
país!

 Des del 1999 que treballem per aquest poble. Els últims quatre anys amb la mateixa força, ganes i energia. Hem realitzat 
xerrades sobre l'agricultura ecològica i les energies renovables: la crisi ambiental necessita solucions locals.
Hem sigut a totes les fires d'entitats, fires de Sant Miquel, a peu de carrer parlant amb tots vosaltres. Hem sigut també els 
impulsors d'activitats per Sant Jordi. I hem mantingut l'activitat política del jovent amb l'acció de les JERC.
Vam liderar al seu dia l'oposició política al nou POUM, que preveu un creixement urbanístic que no necessitem.

Som un partit polític amb vocació de futur, en cap cas una finalitat. Un mitjà, una eina de transformació social per Hostalric, 
aquestes pàgines ens ho demostren. El canvi només depèn de vosaltres. 

ERC- 
Hostalric

L'Esquerra d'un 
nou país

Republicans

Catalunya

Hostalric

#juntsfemhostalric


