
A un any
de les eleccions

El diumenge 23 de setembre, amb motiu de la XI Fira de
tardor, celebrant el canvi d’estació, ens va visitar la Hble.
Sra. Teresa Jordà, Consellera d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació. Va fer un recorregut per les
diferents parades i artesans, va visitar l’edifici de
l’ajuntament i Can Ribotic, i va fer el vermut amb la gent
del poble.

El passat 10 de Juliol, reunits en assemblea, la secció
local d'esquerra de Vilablareix, va procedir a l'elecció del
seu candidat a cap de llista per les pròximes eleccions
municipals del Maig del 2019.

L'elecció es va fer seguint el Reglament de les eleccions
municipals 2019 que regula els processos relatius a
l'elecció de les persones cap de llista, la confecció de les
llistes, la seva validació així com la constitució de la
Comissió Electoral Municipal d'acord amb l'article 123
dels estatuts del partit, a on es vetllarà que la presència
d'homes i dones sigui la més igualitària possible.

El procediment es va fer pel sistema de primàries exter-
nes, que són aquelles en les quals hi participen militants i
simpatitzants, així com membres de les JERC majors de
18 anys.

En la citada assemblea del dia 10, es va procedir a
l'elecció del candidat, en aquest cas l'única precandida-
tura presentada va ser la d'en David Mascort i Subiranas,
el qual va ser ratificat per l'assemblea amb un resultat de
16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. Aquest resul-
tat va ser validat per la comissió electoral local i traslla-
dat a la federació local i regional corresponent, tal com
marca el citat Reglament i els Estatuts.

“Tot el que hem dut a terme durant els darrers anys ha convertit el nostre poble en un lloc on fer vida plena, amable, res-

pectuós amb el medi ambient, ple de vida i d’activitats.” “Aquest era el nostre objectiu i avui dia té més força que mai.

Governar per a la nostra gent i amb la nostra gent, acompanyar-los en els seus anhels, projectes i necessitats i aconseguir,

tots plegats, sentir-nos orgullosos de ser del municipi de Vilablareix.”
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Feina feta

Can Ribotic

El divendres 21 de setembre de 2018, es va posar en marxa el nou centre
de serveis per les persones, Can Ribotic.

Un dels principals objectius de l’espai és dotar al municipi d’un recurs de
prevenció de l’envelliment actiu des de la perspectiva terapèutica i
d’atenció centrada en la persona. Serà un espai on s’ajudarà a envellir
amb dignitat a la gent més gran, a prevenir situacions futures i, sobretot,
on les persones seran el centre de totes les decisions que s’hi prenguin.

En aquest equipament s’hi centralitzaran l’atenció de l’equip de serveis
socials a tots els col·lectius que en fan ús, les persones en situació de
vulnerabilitat, les que tenen necessitats especials, aquelles que reque-
reixen algun tipus d’atenció domiciliària determinada, els joves, els
pares i mares, els cuidadors, etc.

Mobilitat del sector Perelló

S'ha finalitzat les obres del pla de mobilitat promogut pel grup
d'Esquerra Republicana a l'ajuntament de Vilablareix i aprovat per una-
nimitat en el ple de 18 de gener de 2018
Amb aquestes obres s'han resolt els problemes de mobilitat d'un sector
del Perelló, reduint la densitat de trànsit, eixamplament d'algunes vore-
res i carrers, millorant la mobilitat dels vehicles i vianants i s'han ordenat
els aparcaments d'alguns carrers.

S’ha volgut potenciar el desplaçament a peu i en bicicleta, implementant
una xarxa de carrils bici en quatre carrers, que complementen els que ja
existien. S’ha construït un total d’1,7 quilòmetres de carril bici als carrers
Molí de Salt, Perelló, Camós i Marroc.

Amb aquest projecte es compleixen les propostes que proposàvem al
nostre programa electoral de 2015 de millora de carrers, ordenació del
trànsit i carrils bici a l’àrea d'urbanisme i serveis.

Caldera de biomassa al pavelló municipal

Un dels eixos de treball del grup d’Esquerra Republicana a Vilablareix,
és el medi ambient i tot allò que afecta en la millora del nostre entorn, la
sostenibilitat i l'estalvi energètic. Un dels projectes que hem dut a terme
recentment, ha estat la substitució de les calderes que funcionen amb
combustibles fòssils del pavelló municipal, per calderes que ho fan amb
biomassa. És una acció que va més enllà de l’objectiu de reduir emissions
de diòxid de carboni, ja que també impulsa la gestió forestal local i la
prevenció d’incendis, i afavoreix la creació de llocs de treball “verds”.
També s’han posat plaques solars tèrmiques. Tot aquest equipament
dóna servei de calefacció i aigua calenta sanitària als vestidors del pave-
lló municipal.

Aprovats els pressupostos pel 2019

En el ple l’ajuntament de Vilablareix del 8 de novembre de
2018, es van aprovar per unanimitat els pressupostos pel
2019 presentats pel grup d’Esquerra Republicana. On se’n
destaca tornar a congelar un any més tots els impostos i
taxes, entre els quals destaquen l’IBI i l’impost de vehicles.
Es bonificarà un 75% de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica i gaudiran d’aquesta modificació els vehicles
elèctrics i els híbrids. També es bonificarà un 50% la quota
de l’import a les obres que incorporin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies renovables per
a autoconsum i que no siguin d’obligat compliment. De les
ordenances fiscals per al 2019 es destaca la modificació
de la taxa per recollida d’escombraries als habitatges on
consti una sola persona empadronada al llarg de l’any. En
aquests habitatges s’aplicarà un 25% de bonificació de la
quota tributària que els correspongui, amb una quota
mínima anual de 80 euros.

Jornades Participatives

Els dies 15, 22 i 29 de novembre es van dur a terme les
sessions de treball obertes a tothom que es van organit-
zar per fer propostes de cara al nou curs electoral. Es va
poder fer propostes de les diferents àrees: acció social,
gent gran, salut, ocupació, promoció econòmica, joventut,
infància, ensenyament, cultura, esports, participació,
noves tecnologies, comunicació, medi ambient, mobilitat,
obra pública, manteniment i serveis. També s’han rebut
propostes pels mitjans electrònics que vam posar dispo-
sició.

Un cop recollides totes les propostes les analitzarem i
estudiarem a fons i inclourem en el programa electoral tot
el que ens sembli possible, adequat i que està d’acord
amb els principis que regeixen la nostra acció política.

Benvolguts amics i amigues,

Ara que som al cor del Bages, al bell mig de Catalunya us

sentim a prop i, alhora, increïblement lluny. Sentim

l’escalf de la gent com mai, del nostre país, anhels i som-

nis, la set de justícia i la fam de llibertat. Però també

patim la privació de llibertat i la separació de les nostres

famílies. Som forts, hem après a ser forts i ens sentim

forts, més forts que mai, i més determinats que mai en

les nostres conviccions. No ens doblegaran.

Viviu la vida per nosaltres, sigueu positius i no us deixeu

arrossar per aquells que voldrien crear un clima

d’enfrontament i divisió, pels que no suporten la solida-

ritat i reaccionen amb fúria contra la llibertat

d’expressió i opinió.

Vindran dies difícils. No tindrem un judici just com no

hem tingut una instrucció justa. A través nostre prete-

nen escarmentar la societat catalana i tant els és privar-

nos de llibertat sense judici com atribuir-nos delictes

inexistents que a Europa no veuen per enlloc. Però no

ens deixem arrossegar per la indignació. Ens volen irats i

no els podem fer aquest regal. Transformem la ràbia en

amor i coratge.

Rebeu una immensa abraçada. Ens uneix, per damunt de

tot, l’amor a la llibertat i la voluntat que aquest país sigui

el que la majoria dels seus ciutadans vulguin.

Us sentim a prop, avui som més forts.

Carta d’Oriol Junqueras
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