
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un any al Consistori 
 

Després de gairebé un any dins del consistori de Santa Susanna, ens agradaria compartir i fer 

un balanç de la nostra gestió i feina feta fins ara. Però abans de tot, voldríem agrair 

l’oportunitat rebuda dels nostres veïns i veïnes per donar-nos la confiança i haver entrat per 

primera vegada a la casa de la vila. 

Des de l’inici de la legislatura hem aconseguit portar a terme algunes de les nostres propostes 

a bon port. Vàrem començar marcant un primer canvi referent a les anteriors legislatures, on 

es feien els plens trimestralment, i es va aprovar fer-los mensualment de manera que hi 

hagués un millor control de l’acció de govern. 

Una de les coses importants que s’han aprovat formant part d’una proposta conjunta amb 

altres grups municipals ha estat l’augment al 40% de la subvenció de l’IBI a les famílies 

nombroses i s’ha instat al govern a que fes efectiva la bonificació de l’IBI  a les famílies 

monoparentals. 

Cal destacar que també es va proposar la creació d’una oficina de transparència, avui en dia 

gairebé al cent per cent en funcionament, i la reforma del butlletí municipal que portava un 

temps sense publicació. Perquè creiem que l’accés a la informació a tots els nivells és una eina 

imprescindible. 

Per finalitzar, remarcar que durant mesos s’ha estat lluitant per una congelació amb els 

imports del 2015 de l’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES, lluita que seguim presentant fins que 

s’assoleixi un resultat positiu per tots els habitants de Santa Susanna. A ERC Santa Susanna 

Endavant seguirem treballant i sempre hi serem. 
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AQUEST ARTICLE ESTAVA PREPARAT PEL PRIMER NÚMERO DEL 

NOU BUTLLETÍ MUNCIPAL. UN BUTLLETÍ QUE ENCARA ESTÀ PER 

CONCRETAR,  PER TANT, NI S’HA COMENÇAT A EDITAR. 



Homenatge a la Nativitat Yarza 

 
 Un ram ben republicà! Me l'han regalat a la Diada De CastellerEEEs (dones) de Bellprat. Una diada que 
 vol ser un homenatge a la Nativitat Yarza, primera alcaldessa dona de Catalunya, i de tot l'Estat. Va gua- 
 nyar les eleccions l'any 1934 quan les dones tot just havien aconseguit el dret de vot l'any 1931.  
 
 La Nativitat va néixer a Valladolid, va estudiar a Osca i va ser destinada a Catalunya per fer de mestra. Va 
 ser la mestra de Bellprat l'any 1930 i, al cap de quatre anys, els veïns i veïnes del poble la van escollir com 
 a Alcaldessa.  
 
 Quan penso en tot el que va lluitar aquesta dona: per estudiar, per fer de mestra, per poder votar, per  
 guanyar l'alcaldia, per defensar els seus ideals republicans, per defensar els seus alumnes i veïns, al front, 
 a l'exili... Fer memòria d'aquestes lluites és dignificar-la. I fer-ne memòria ara, en aquest moment funda- 
 cional de la República, ens serveix per no perdre de vista que hem de fer una República de DONES i homes 
 lliures i iguals, o si no, la República no serà lliure!! 
 

Marta Rovira, Secretària general d'ERC 

 

Esquerra se suma a revaloritzar les pensions 

per al 2017 

El grup d’Esquerra Republicana al Congrés de Diputats s’ha sumat aquest matí a la inciativa dels 
sindicats UGT i CCOO en la presentació d'una proposició de llei per a la revalorització de les pensions. La 
iniciativa s’ha entrat al Registre del Congrés aquest dijous al migdia, amb la presència dels secretaris 
generals de tots dos sindicats, Josep Maria Álvarez  i Ignacio Fernández Toxo. Del grup d’Esquerra hi ha 
assistit els diputats Joan Tardà i Jordi Salvador, portaveu republicà de la Comissió de Treball i Seguretat 
Social, que han aprofitat l’ocasió per lamentar que malgrat que l’Estat espanyol podria tenir un govern 
d’esquerres que fes costat a les demandes dels col·lectius més vulnerables, ‘ha quedat clar que el PSOE 
prefereix abans una Espanya blava que una que reconegui el dret de Catalunya a decidir el seu futur’. 
Amb la qual cosa, ha afegit Tardà, ‘girar l’esquena a Catalunya deixa de ser un problema per convertir-
se en un problema elevat exponencialment’. 

El diputat Jordi Salvador ha assegurat que Esquerra, ‘com no pot ser d’altra manera, fa costat a les 
lluites dels sindicats de classe, que són el veritable dic de contenció contra les polítiques neoliberals 
del PP que tant mal han fet a la gent’. La proposició de llei compta amb el suport de tots els grups de la 
cambra excepte PP i Ciudadanos. 

La iniciativa que avui s’ha presentat, que culmina una ronda de contactes previs amb els partits, reclama 
la revalorització de les pensions per al 2017 sense pèrdua de poder adquisitiu. En declaracions als 
mitjans de comunicació després de presentar la proposta, els líders sindicals han recordat que els 
pensionistes no han deixat de perdre poder adquisitiu des de 2011 i que, des del 2013, hi ha una 
congelació de facto de les pensions. 

Tant Joan Tardà com la resta de portaveus han destacat que a l’actual parlament espanyol ‘hi ha una 
majoria progressista que s’ha de fer notar’ en l’exigència de redreçar les polítiques liberals i retrògrades 
impulsades pel PP i de governar pensant sobretot en les necessitats dels col·lectius més vulnerables i 
que més han patit la crisi econòmica. 
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