CONSTRUÏM EL FUTUR,

FEM ENTESA
Després de llargues setmanes que ens
van portar a les eleccions municipals i
posteriorment als acords per intentar formar
governs o estructurar espais d’oposició,
ara ens toca reflexionar i pensar d’aquí en
endavant. Cal que des de l’ENTESA PEL PROGRÉS
MUNICIPAL ens felicitem, tant per la nostra
presència al territori com pels resultats
obtinguts.
En uns temps on els grans partits polítics
i tot l’art mediàtica estan interessats en
les polaritzacions PP-PSOE, CIU-PSC o en les
alternances que no canvien res i pressionen
per ser ells els únics que tenen dret a sortir als
mitjans de comunicació i fer veure que són els
únics que fan “política seriosament”, nosaltres,
des del municipalisme progressista, hem estat
capaços de fer propostes, de tirar endavant
projectes reals i útils que faran avançar els
nostres municipis i de fer-nos un forat, gens
menyspreable, al espai polític català.

L’ENTESA ja no és aquell col·lectiu de llistes
disperses pel territori. En aquests darrers
anys, hem començat una feina d’estructura
que hem de consolidar i de fer créixer. Dèiem
en el darrer butlletí (abans de les municipals),
que volíem donar un IMPULS al municipalisme
amb noves maneres de fer; amb respecte i
propers a la ciutadania; forts en les nostres
conviccions i propostes. Hem passat en els
darrers vuit anys de la vintena de llistes a
vuitanta, la majoria amb representació als
ajuntaments, en molts llocs com a govern i en
d’altres amb catorze alcaldies.
Aquesta confiança que ens fa l’electorat
ens demostra que el model de l’ENTESA no
només té vigència, sinó que és un model ple
de futur. Estem fent escola, amb polítiques
transparents, participatives, socials, al costat
de les persones, d’un urbanisme coherent i de
qualitat, en defensa del nostre entorn. I ara toca
continuar treballant com hem > fet sempre, des
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“MOLTA GENT PETITA,
EN MOLTS LLOCS PETITS,
FARÀ PETITES COSES...
QUE CANVIARAN EL MÓN”
dels nostres municipis, però pensant també en
les nostres comarques i en el nostre país. El
creixement ens obliga a reordenar l’ENTESA,
organitzar-nos, consolidar-nos per continuar
creixent. El resultat del que fem avui serà el
futur que ens trobarem demà.
Coincidirem en l’afirmació que hi ha un gran
tall entre la “política” i la ciutadania; molta
gent desconfia dels grans partits polítics que
els veuen llunyans i despenjats de les realitats
que ens afecten cada dia. I que cada vegada les
llistes unitàries i representatives de la realitat
local, amb gent activa, autònoma, independent,
tenen més capacitat d’intervenció en la política
local i poden ocupar un gran espai. I aquí la
gent de l’ENTESA hi tenim una feina a fer, donant
a conèixer el nostre missatge i mostrar-nos
com som, persones al servei de persones, amb
l’únic interès de treballar per el poble que és
qui ens ha escollit.
Llegiu detingudament els escrits que trobareu
a l’interior de la revista. Alcaldes i alcaldesses
que ens parlen de les seves il·lusions, les dels
seus grups, les del seu poble; amb vocació de
servei, de fer polítiques per a les persones en
plural, sense personalismes: un clar exemple
d’aquesta vocació de servei és en Josep
Comellas: gràcies des d’aquí per la seva gran
tasca que ara ha acabat com alcalde, però que
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continua com a integrant del nostre grup.
El col·lectiu de l’ENTESA manifestem obertament
la nostra pluralitat des del progressisme, amb
l’autonomia de cada grup municipal, on tenen
cabuda persones provinents de diferents
àmbits i amb l’objectiu d’incorporar els valors
progressistes, les politiques ciutadanes
i socials a l’àmbit local. Hem de fer sentir
la nostra veu i aconseguir que els nostres
valors siguin contemplats en les polítiques
catalanes, els valors de la justícia , la igualtat,
la cooperació, la pau, els drets nacionals, la
llibertat, la defensa del medi ambient... Enfortir
la democràcia participativa i el dret a decidir
són pilars fonamentals de la democràcia.
“Cal que entre tots i totes demostrem que
hi ha una altra manera de fer política als
ajuntaments. Una manera transparent, més
ètica, més sostenible, que lluiti contra les
desigualtats i que converteixi els pobles
i les ciutats en espais de democràcia i
participació”.
Jordi Fàbrega
President de l’ ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL
Pere Garriga
secretari d’organització de
l’ ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL
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REFLEXIONS

SOBRE
COMPORTAMENT

ÈTIC DELS

POLÍTICS
A la manera d’examen de consciència al final de la jornada, voldria deixar impreses en aquest
article algunes reflexions sobre el comportament polític i sobre la necessitat d’una ètica de l’acció
política, l’exigència d’uns valors morals que guiïn l’activitat i l’actitud de les persones que són
candidats o bé que ocupen càrrecs institucionals de govern al nivell dels nostres municipis, més
aviat petits i tradicionals.
En aquest escrit no entraré en les qüestions de corrupció, de decisions preses amb la finalitat
d’obtenir un guany personal o per al partit, perquè la llei és diàfana en aquest aspecte i no deixa
cap dubte respecte al camí que s’ha de seguir.
Però més enllà del que la llei estableix, no existeixen valors que hagin de caracteritzar l’activitat
política? No hi ha normes morals que regulin i delimitin el comportament dels polítics? O és que
tot s’hi val?
TOT S’ HI VAL PER OBTENIR EL PODER?
Pel que es veu en les pistes del circ mediàtic, on bona part dels governants d’altes esferes del
nostre país malden per situar-se en el focus, tot s’hi val –insults, mitges mentides-veritats, dossiers
manipulats, calúmnies... - per obtenir el poder, per aconseguir les maquinàries del govern. I em
sembla evident que l’obtenció del poder és una finalitat que s’han de plantejar els partits, i que
ens hem de proposar totes les persones que vulguem arribar a càrrecs polítics institucionals; si
no ens ho plantegéssim faríem volar coloms o seríem simplement uns somniadors.
Però és clar també que aquesta finalitat és purament instrumental: hem d’arribar al govern
per millorar les condicions de vida dels pobles, per distribuir més justament la riquesa, per
aconseguir una bona convivència social, per facilitar la participació de les persones en les
deliberacions i decisions polítiques... Aquestes són les finalitats que ens hem de proposar les
www.entesa-municipal.cat
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persones que decidim fer tasca política, l’altre
és simplement instrumental. Malament rai que
per arribar al govern que ens permeti prendre
decisions que afavoreixin la convivència social
i la participació política, haguem d’utilitzar la
calúmnia, l’insult, la manipulació i la mentida,
que destrueixen d’arrel la convivència i
allunyen el poble de la participació!

Com pren cos aquest respecte?
En primer lloc anant a les eleccions amb un bon
programa treballat participativament.
Ja sabem, per experiència de les Enteses,
que no és fàcil cap de les dues coses: ni un
programa ben treballat, ni menys un programa
elaborat participativament. Però és el que
hem d’intentar amb totes les nostres forces.
Les idees bàsiques del nostre programa han
EL RESPECTE A LA PERSONA DEL CONTENDENT de sorgir prioritàriament de les necessitats
POLÍTIC, VALOR ÈTIC FONAMENTAL
i interessos del poble i amb la col·laboració
Difícilment la llei, la justícia condemnaran del poble. Ja tenim massa exemples de
aquestes armes, però el sentit comú i la candidatures municipals fabricades des dels
“humanitat” han d’introduir en les conteses aparells d’alguns partits i amb programes
polítiques el respecte per a les persones com fotocopiats!
a virtut fonamental de la societat democràtica. Així doncs programa ben treballat i participat.
Això no vol dir que
Però atenció! Aquest
no puguem fer ús de “Malament rai que per arribar al govern que ens permeti programa ha de ser
l’atac dialèctic, de la
tot menys demagògic:
crítica ferma i dura prendre decisions que afavoreixin la convivència social
ha de ser raonable i
d’actituds i decisions
tenir en compte tant
que trobem incorrectes i la participació política, haguérem d’ utilitzar la calúmnia, la situació econòmica
o inadequades, de
de l’Ajuntament com
la ironia i l’acritud l’ insult, la manipulació i la mentida, que destrueixen
també els interessos
quan
les
creguem
i necessitats generals
necessàries; això no d’ arrel la convivència i allunyen el poble de
de la comarca i del
significa que haguem
país, més enllà de les
de jugar sempre amb la participació!”
fronteres físiques i
totes les cartes sobre
mentals del municipi i
la taula, si detectem que els contendents se’n dels que som els seus veïns.
guarden algunes i que no juguen amb les Podria ser demagògic, per exemple, dir que
mateixes regles –anar amb el lliri a la mà és no augmentarem les contribucions o que les
propi d’un sant, però no d’un polític-, però disminuirem, sabent de cert que com a ciutadans
amb tots aquests matisos el respecte per exigirem més serveis i de més qualitat, i que fa
l’altre com a persona ha de marcar i impregnar 28 anys que ni l’Estat ni la Generalitat han donat
tota la nostra actuació política. Qui ho diria passos seriosos per millorar les hisendes
rellegint els manuals d’alguns partits, adreçats locals, fora d’algunes reformes parcials, i
a les seves candidatures municipals en temps encara no sempre positives.
d’eleccions...!
Podria ser demagògic, per exemple, proposar
Més enllà doncs del que estableix la llei, i pagar amb diners municipals serveis de
malgrat els consells de lluita electoral d’alguns responsabilitat clarament autonòmica, com els
aparells de partit, el respecte per l’altre com a educatius, sobretot si fem deixadesa de serveis
persona és un valor ètic que hem de preservar que ens pertoquen per llei, com el manteniment
indeclinablement en tota la nostra activitat del clavegueram.
política, en la contesa electoral i en l’exercici I podria ser també demagògic oposar-nos per
de govern o d’oposició municipal.
principi, o simplement perquè el poble hi està
en contra, a serveis d’abast supramunicipal
EL RESPECTE PEL POBLE,
incòmodes o d’impacte social negatiu, com
L’ ALTRE VALOR ÈTIC FONAMENTAL
la instal·lació d’un centre de rehabilitació de
L’altre pilar que ha de ser suport fonamental drogadictes o d’un abocador.
del nostre comportament polític és el respecte Voldria però matisar aquesta última afirmació
pel poble, per les nostres veïnes i veïns.
potser massa taxativa. En aquestes situacions
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difícils i conflictives, en què els interessos i Sempre però essent conscients que no podem
necessitats generals col·loquen els municipis, fer deixadesa de la nostra responsabilitat
hem de saber fer ús de la prudència, de la de decisió, perquè hem estat escollits en
sagacitat, de la tossuderia i de la fermesa, per representació de tot el poble, i no solament
evitar que ens encolomin, perquè som pobles en representació dels que participen en les
petits i sense massa poder en les altes esferes deliberacions dels projectes.
autonòmiques o en els aparells dels partits,
allò que no està demostrat que hagi de situar- I per últim crec que també hauríem de
se en el poble i que d’altres han pogut rebutjar mostrar el respecte pel poble promocionant
fàcilment perquè estan més ben situats en els el creixement i l’autonomia de les entitats i
àmbits del poder comarcal o de la Generalitat. grups civils, i deixant-los espais d’actuació el
Hem de malfiar i pensar que sovint aquestes més amplis possible. Dificultats econòmiques
decisions difícils no es prenen, a nivell de la i cansament de gestió de les entitats i dels
Generalitat o de la Comarca, tenint en compte grups civils, conjuntament amb la formació
una racionalitat o raonabilitat tècnica, sinó de feus electoralistes per part dels partits i
pensant en l’oposició més feble socialment. grups polítics municipals, ens han portat a una
De nou en aquestes
situació d’hipertròfia
situacions anar amb “Programa ben treballat i participat. Però atenció! Aquest del govern municipal
el lliri a la mà, com
i a una dependència
ens ha passat algunes programa ha de ser tot menys demagògic: ha de ser rao- quasi absoluta de les
vegades, o bé jugar
entitats respecte a
amb cartes obertes, nable i tenir en compte la situació econòmica de l’ Ajun- l’Ajuntament.
no és mostra de virtut,
Sense
oblidar
sinó de manca de tament com també els interessos i necessitats generals de que les dificultats
fortalesa política. I si
econòmiques i de
es dóna una situació la comarca i del país , més enllà de les fronteres físiques i gestió
d’aquests
clara
d’injustícia
grups són reals en
envers el poble, no hi mentals del municipi i dels que som els seus veïns.”
el nostre tipus de
ha altre camí que fer
societat, penso que
pinya i lluitar fins al final.
seria bo un exercici d’autolimitació de la
Ara bé, demostrada raonablement la necessitat influència de l’Ajuntament per tal de deixarde situar en el nostre territori alguns dels los espais més grans d’autonomia.
serveis esmentats, penso que seria demagògic El respecte per tant a la persona de l’altre,
no acceptar la decisió, això sí negociant el tant en la lluita electoral com en l’exercici del
màxim de compensacions, per justícia, i obrint poder municipal, i el respecte al poble en tots
un diàleg franc i exhaustiu amb el veïnat. I els aspectes esmentats, em semblen ser els
crec que hauríem de mantenir aleshores una dos pilars bàsics de moralització de la vida
posició ferma malgrat que ens pugui costar el política, que coincideixen en gran part amb
govern. Estic pensant en els exemples concrets la necessitat de superació de la democràcia
de pèrdua d’alguns governs municipals formal, purament representativa, vers una
per haver defensat una posició clara sobre democràcia real i efectiva.
temes d’immigració. En aquests casos, i altres Aquestes són les reflexions que volia deixar
de semblants, plegar-nos a determinats escrites, i no cal dir que m’apassionaria que,
moviments populistes, ens podria portar a des d’aquest full de les Enteses, poguéssim
posicions d’inhumanitat.
iniciar diàleg sobre el tema, amb totes les
vostres aportacions positives i sobretot amb
En segon lloc, el respecte pel poble el mostrarem les vostres aportacions crítiques.
en la nostra acció de govern afavorint tots
els canals no solament de comunicació, sinó Josep Comellas i Martín
també de participació; i posant el màxim esforç va ser alcalde de
en aconseguir que aquesta participació sigui Santa Coloma de Cervelló
la més nombrosa i de més qualitat possible. des de l’any 1991 fins 2007
www.entesa-municipal.cat
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Alcaldia
Estem al Govern
Oposició
Llistes sense representació al consistori
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Resultats de les EPMs en les
Eleccions Municipals 2007
Barcelona
ALT PENEDÉS
LA GRANADA
ST. SADURNI D’ ANOIA
ANOIA
CALONGE DE SEGARRA
CARME
MASQUEFA
POBLA DE CLARAMUNT, LA
TORRE DE CLARAMUNT, LA
BAGES
BALSARENY
CALDERS
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL
RAJADELL
SANT FRUITÓS DEL BAGES
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
BAIX LLOBREGAT
ABRERA
COLLBATÓ
OLESA DE MONTSERRAT
PALMA DE CERVELLÓ, LA
PALLEJÀ
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
BERGUEDÀ
BORREDÀ
CERCS
LA NOU DE BERGUEDÀ
PUIG-REIG
MARESME
ARENYS DE MUNT
CANET DE MAR
DOSRIUS
SANT VICENÇ DE MONTALT
TIANA
VILASSAR DE DALT

OSONA
BALENYÀ
CENTELLES
SANT JULIÀ DE VILATORTA
SANT PERE DE TORELLÓ
SANTA MARIA DE CORCÓ - L’ESQUIROL
VALLÈS ORIENTAL
CÀNOVES I SAMALÚS
Girona
ALT EMPORDÀ
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
SAUS,CAMALLERA I LLAMPAIES
SANT MORI
BAIX EMPORDÀ
PALAFRUGELL
REGENCÓS
TORRENT
ULLÀ
CERDANYA
PUIGCERDÀ
GARROTXA
MIERES
OLOT
SANTA PAU
VALL D’EN BAS
SELVA
ARBÚCIES
MAÇANET DE LA SELVA
RIELLS I VIABREA
SANT HILARI SACALM
SANTA COLOMA DE FARNERS
SUSQUEDA
Lleida
ALT URGELL
ARSÈGUEL
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ORGANYÀ
PONT DE BAR
CERDANYA
BELLVER I BATLLÍA
GARRIGUES
BORGES BLANQUES, LES
POBLA DE CÉRVOLES, LA
LA NOGUERA
OS DE BALAGUER
PONTS
PALLARS SOBIRÀ
LA GUINGETA D’ÀNEU
SEGARRA
GUISSONA
SEGRIÀ
ALMACELLES
ALPICAT
URGELL
VALLBONA DE LES MONGES
Tarragona
L’ALT CAMP
AIGUAMÚRCIA
QUEROL
LA CONCA DE BARBERÀ
SANTA COLOMA DE QUERALT
SENAN
TARRAGONÉS
ALTAFULLA
LA POBLA DE MONTORNÉS
LA RIERA DE GAIÀ
RENAU
RODA DE BARÀ
TORREDEMBARRA
VESPELLA
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Els nostres 14 alcaldes
i alcaldesses explíquen...

ALTAFULLA
La proximitat ciutadana com a eix
per fomentar la participació .
Altafulla compta per primera vegada
des de la República amb un alcalde
d’esquerres i un govern de progrés
que pretén, des del primer dia, incentivar la participació ciutadana
amb una gestió més propera a la
gent. Aquest canvi ha començat per
l’alcalde que està més a l’abast de
tothom a l’Ajuntament, al carrer i
mitjançant les noves tecnologies.
Des d’Alternativa Baix Gaià-EPM es
vol impulsar un consell de participació que, de manera transversal,
tingui incidència a tots els departaments. La participació de la ciutadania en els temes cabdals de la gestió municipal, en els pressupostos
participatius i articulant la manera
de fer arribar l’opinió i la presència
de la gent en les presses de decisió
quotidiana són altres aspectes que
també es tindran en compte. L’altre
aspecte destacat és fer una política
de proximitat mitjançant unes regidories de barri que facin arribar a
l’Ajuntament les opinions de la ciutadania i informin a cada zona del
desenvolupament de les tasques de
govern. Una política de proximitat
que també es vol aplicar en la policia de barri i que pretén cohesionar
i fomentar la participació de la gent
en la vida municipal.
Francesc Farré i Camps, Alcalde
d’Altafulla - ABG-EPM
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ARENYS DE MUNT
Ens vàrem crear
ja fa dotze anys
com una resposta
ciudadana
a la situació
política que es vivia al nostre poble: un
desencís generalitzat, un descontentament
verbalitzat per força gent a peu de carrer.
La participació ciudadana (som assemblearis per convicció i devoció), el servei
a les persones, la sostenibilitat i el país
foren de bell antuvi les nostres prioritats.
Immediatament tinguérem clar que volíem
ser una EPM d’Iniciativa perquè coincidíem
en molts aspectes i compartíem força sensibilitats. Des del 1999 governem Arenys
de Munt. En aquesta legislatura hem de
vehicular projectes molt importants per
al nostre poble, el més trascendent dels
quals és el soterrament i posterior urbanització de la Riera.
Hem introduït novetats de cara a la ciutadania: una línia 900 gratuïta i directa amb
l’alcaldia, la tarda del poble –cada últim
divendres de mes-, el Consell del Poble
–que reuneix sovint diversos veïnats- i el
Consell de Seguiment d’Obres de la Riera.
Tot plegat ens garanteix i ens apropa la
participació de la ciutadania. Volem revalidar i augmentar els resultats electorals de cara a les properes eleccions per
continuar treballant per al poble. Creiem
que això passa per fer una bona gestió
i per desenvolupar una política de força
proximitat.
Carles Mora i Tuixant, Alcalde de
Arenys de Munt - AM2000-EPM

PALAFRUGELL
En aquest segon
mandat, l’EPM
de Palafrugell
ha fet coalició de govern
www.entesa-municipal.cat

amb ERC i CiU. Del programa pactat
se’n dedueix una línea prioritària
d’actuació: la cohesió social, cosa
lògica en una població que acull el
22,5% d’immigrats en el seu padró.
Així doncs, acolliment, educació, polítiques de joventut, esports, inserció
laboral, seran programes prioritaris.
Però, per sobre de tot, habitatge i via
pública: cal que l’acció de govern
cap a la cohesió social arribi a tots
els sectors de la població, autòctons
i nouvinguts.
Procurarem posar en marxa una bona
política d’habitatge dirigida a trams
diversos de la població i a les dues
modalitats d’ús: compra i lloguer.
El POUM vigent i la normativa ( a la
qual esperem que se sumi aviat la
Llei catalana d’habitatge) ens donen
sòl i instruments de sobres. Voluntat política i necessitat, que hi són,
faran la “tríaca magna” de la nostra
política d’habitatge.
Millorar la via pública, sorgir barris amb el nucli històric és l’altra
prioritat; prioritat que respon a la
imperiosa necessitat que tothom se
senti ciutadà de primera, membre de
ple dret de la població.
Lluís Medir i Huerta, Alcalde de Palafrugell - EJP-EPM

PALLEJÀ
A tot arreu ens
trobem amb el
mateix problema,
sembla que la
futura llei de dependència donarà
la solució a la soledat de la gent
gran, a les necessitats que tenen
aquelles persones que han arribat a
una edat en la que pujar un esglaó
significa una gran contrarietat. Però

als pobles no podem esperar més
anys i tenim que aportar solucions
imaginatives fins que ens arribi el
manà de la llei.
A Pallejà hem decidit baixar un 22
% el sou de tots els regidors de
l’equip de govern, aquesta reducció
de les retribucions ens ajudarà a
contractar personal amb la categoria d’auxiliar de la llar per prestar
un servei , primer per conèixer la
realitat de les persones grans i
discapacitades i seguidament per
posar solucions a necessitats tan
quotidianes com la neteja, el dinar
o la compra. Per nosaltres un gran
projecte de poble comença per la
crua realitat.
Josep Antoni Rubio i Leiva, Alcalde
de Pallejà - EP-EPM
LA PALMA DE
CERVELLÓ
Fruit de les darreres eleccions
hi ha hagut un
canvi en el govern municipal de
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, que ha quedat constituït per 4
regidors i l’alcalde de laPalmaSempre (EPM), i un regidor del PSC. Sent
fidels al nostre eslògan “canvi de
plans”, hem començat un seguit de
canvis, de moment petits, però que
ja es comencen a notar. De moment,
potser el canvi més important, és la
revisió del pla urbanístic que havia
encetat l’anterior equip de govern,
amb la intenció de reduir considerablement el nombre d’habitatges
proposats, també s’ha engegat una
Regidoria d’Atenció Ciutadana i s’ha
decidit que la Fira Comercial i Mineral, que es duia a terme cada any,
degut a les despeses que comporta
i al desajust pressupostari que ens
hem trobat, s’estableixi amb una
periodicitat de 2 anys, a començar
l’any 2008.
Xavier González i Alemany, Alcalde
la Palma de Cervelló LPS-EPM

PUIG-REIG
L’Ametlla de Merola, colònia industrial
del municipi de Puig-reig, és coneguda
per ser una colònia dinàmica i amb un
carácter social i cultural molt arrelat.
Les inquietuds de la seva gent i el treball realitzat per ells mateixos per tal
de millorar la seva qualitat de vida, han
fet que passi a formar part d’un projecte
pilot innovador, el projecte QUEDA’T, on
el benestar és la base en què és recolza
tot el seu treball i esforç. QUEDA’T té com
a objectius:
- Donar atenció integral a les persones
amb dependència i a les seves famílies.
- Promoure l’autonomia personal i el suport necessari per afavorir la permanència en el seu entorn habitual.
- Millorar la qualitat de vida i el benestar
de les famílies.
Per tal d’aconseguir aquests objectius,
els habitants de l’Ametlla de Merola
disposen d’uns serveis als quals poden
accedir segons les seves necessitats:
servei de càtering, servei d’atenció
domiciliària (SAD), servei de podologia,
servei de neteja, servei de teleassistència, servei d’ajudes tècniques i servei
d’atenció, informació i assessorament.
Aquest servei funciona des de l’any
2006.
Saturnino Domínguez i Vinagre, Alcalde
de Puig-Reig IP-EPM

SANTA PAU
Aposta per la
transparència,
la informació i
la democràcia
participativa.
Una de les característiques dels molts
anys de govern de l’anterior alcalde
de Santa Pau, a part de l’arbitrarietat
a l’hora de prendre decisions, era
la manca absoluta de transparència,
d’informació i de participació ciutadana
en els afers municipals.
Aquesta manera de fer, instal·lada durant
www.entesa-municipal.cat

molts anys, ha arribat al punt de
generar la convicció que aquesta
és la forma natural i única de governar un Ajuntament. L’arribada
d’Alternativa per a la Garrotxa a
l’alcaldia de Santa Pau, per tant, a
part d’afrontar tots els altres reptes de dèficits d’infraestructures,
de serveis, etc., pren com a prioritat assentar els principis mínims
democràtics de garantir als ciutadans el seu dret a la informació i
a la transparència de gestió. Fent
un pas més enllà, hem apostat per
instaurar tot un programa integral
de democràcia participativa que
introdueixi una sèrie de pautes de
gestió i d’hàbits de participació
del poble en la gestió dels seus
afers, dels afers municipals que
esdevinguin pràcticament irreversibles. Si ho aconseguim, això sol,
ja serà deixar una bona petja del
nostre pas per l’alcaldia.
Aquesta prioritat té com a un
dels seus objectius deixar clar
que el poble és l’únic “amo” i que
l’alcalde o l’alcaldessa n’és el circumstancial gestor perquè el poble
així ho ha decidit.
Esther Badosa i Romañó, Alcaldessa de Santa Pau - APG-EPM

CREIXEMENT
A SANT MORI
El nostre grup
municipal, Veïns
de Sant Mori, va
néixer arran d’una
proposta de creixement desorbitat
del nostre poble que hagués pogut
arribar a quadriplicar els habitatges. D’això ja fa uns cinc anys.
A hores d’ara, el poble ens ha
donat la majoria per governar.
Nosaltres continuem l’elaboració
del Projecte d’Ordenació Urbanístic Municipal, iniciat durant la
legislatura anterior. Les nostres
directrius estan d’acord amb les
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dimensions que el Pla Director de
l’Empordà assigna al nostre poble,
o sigui no sobrepassar el 30 % de
creixement fent un gran esforç en
l’intent de reequilibrar la piràmide
d’edats greument deficitària en els
trams baixos. Haurem de fomentar al màxim l’habitatge protegit,
sobretot pensant que els nostres
joves durant els darrers anys han
hagut de marxar cap a pobles veïns
perquè a l’hora d’emancipar-se no
han trobat un habitatge assequible.
Cal rejovenir la població resident
si no volem que en un futur el poble
quedi en mans de segones residències, que actualment ja superen el
50 % dels habitatges.
Modesta Cucurull i Nadal, Alcaldessa de Sant Mori - Veïns-EPM

SANT PERE DE
TORELLÓ
El procés de participació popular
per escollir la
rodona de la Guàrdia ha estat, fins
ara, el de més envergadura que ens
hem plantejat des de l’Ajuntament
de Sant Pere i el que ha tingut, també, una resposta més alta. Amb tot,
no és cap novetat per a nosaltres
treballar la implicació dels veïns
i veïnes en la presa de decisions.
Ho hem plantejat sempre de manera gairebé informal i festiva;
però de processos de participació
n’hem tingut tres més en els últims
mesos.
·Triar el color de la façana exterior
de l’equipament per a la gent gran.
·Escollir el destí de 36.000 euros del
pressupost del 2007 que quedaven
sense consignació en la partida
d’inversions.
·Escollir el tema que havia
d’inspirar el nou gegantó de Sant
Pere, que hem estrenat aquesta
festa major de setembre.
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A la vista de la gran resposta que han
tingut totes aquestes iniciatives, des de
l’Ajuntament de Sant Pere continuarem
apostant per totes les formes possibles de
participació ciutadana, donant-hi sempre
un caràcter popular i festiu, i demostrant,
òbviament, que allò que el poble acaba decidint serà sempre allò que s’acaba fent.
Jordi Fàbrega i Colomer, Alcalde de
Sant Pere de Torelló - EPSP-EPM

SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES
Nou centre de
serveis per a la
gent gran.
Cuidem les persones grans dependents.
Posarem en funcionament un centre de serveis per millorar la qualitat de vida de la
persones grans dependents, on s’oferiran
diversos serveis sanitaris i assistencials.
Aquest centre es construirà adjacent al
consultori mèdic de Camallera.
Els objectius del nou centre de serveis
són atendre les persones grans que requereixen suport per desenvolupar les
activitats de la vida diària; afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia
personal i social; mantenir la persona en
el seu entorn i en les millors condicions. A
més a més, donarem suport a les famílies
que atenguin persones grans dependents.
En aquest centre es prestaran serveis com
l’acolliment i la convivència; la manutenció; l’atenció personal en les activitats
de la vida diària; la higiene personal; la
recuperació dels hàbits d’autonomia; la
dinamització sociocultural; la readaptació
funcional i social; el suport personal, social i familiar; la fisioteràpia i la garantia
sobre el seguiment i la prevenció de les
alteracions de la salut.
Aquest centre estarà coordinat amb els
serveis socials d’atenció primària del municipi i del Consell Comarcal amb l’objectiu
de donar el màxim de respostes a les necessitats assistencials i personals de les
persones grans del municipi. Disposarà de
personal especialitzat, com per exemple,
auxiliar de gerontologia, fisioterapeuta,
www.entesa-municipal.cat

diplomat en treball social, diplomat
en infermeria, psicòleg o terapeuta
ocupacional.
Francesc Ventalló Armengol, Alcalde de Saus, Camallera i Llampaies
- GI-EPM

SENAN
Senan, un dels
municipis més
petits de Catalunya, un poble
de menys de cent
habitans, és a dir, una gran família.
Ara fa un any, després de mesos de
reflexió i després de parlar amb els
més propers, així com també amb
una majoria dels meus covilatans,
vaig decidir de presentar la meva
candidatura.
Els veïns de Senan saben que la Núria, a l´hora de votar, ha votat sempre a Iniciativa; és per aquest motiu
de la meva candidatura per les EPM.
La resposta va ser donar-me la seva
confiança en votar-me per majoria.
El primer projecte dut a terme ha
sigut aconseguir transport públic
“a la carta”.
Fins ara, els veïns del municipi ens
havíem de desplaçar amb vehicles
privats per anar al metge, a comprar i altres necessitats.
Altres projectes per aquesta legislatura són:
-Construcció d´un nou dipòsit
d´aigua de boca.
-Ampliar la relació de la gent gran
del poble amb el món sociosanitari.
-Arranjament d´un espai cultural,
per a grans i petits.
-Ampliar la producció energètica
amb una nova teulada fotovoltàica.
-I per la igualtat que ens dóna la llei
a tots els catalans i pel futur del
meu poble, aconseguir fer arribar la
banda ampla al municipi, tan necessari per al crexement de Senan.
Núria Albà i Alegret, Alcaldessa de
Senan - I-EPM

vern obert, dialogant i respectuós amb
totes les persones, col·lectius, entitats i
grups municipals.
Emili Muñoz I Martínez, Alcalde de Tiana
- GENT-EPM
TIANA
El pla de govern per al mandat municipal 2007-2011 defineix, en primer terme, el model de poble que el
nou equip de govern vol impulsar.
Aquest ha estat l’acord previ per tal
de disposar d’unes línies estratègiques que donin coherència a les
actuacions concretes que es desenvoluparan al llarg dels propers anys
i següents, i que són les següents:
- Tiana, un poble amb pluralitat de
funcions, per evitar esdevenir un
“poble dormitori”: un poble residencial, un poble productiu i un
poble amb serveis de proximitat.
- Tiana, un poble territorialment
compacte i integrat en l’entorn
natural.
- Tiana, poble residencial amb
creixement limitat, equilibrat i condicionat per l’acció municipal.
- Tiana, poble de serveis i
d’equipaments centrals.
- Tiana, poble d’art i cultura. La
rica xarxa d’entitats culturals, la
presència en el poble de professionals de diferents camps artístics i
la demanda social configuren Tiana
com a una societat amb unes grans
potencialitats de creació, de formació i de difusió cultural.
Tiana activa. L’activitat econòmica,
malgrat l’escadusser sòl industrial
disponible, pot créixer en els sectors agrícola,comercial, dels serveis a les persones i a les empreses,
i en la creació cultural.
Tiana participativa i dialogant.
Tiana disposa d’una societat civil
dinàmica, participativa i organitzada. L’acció de govern ha de comptar
amb aquesta riquesa per promoure
la participació en la definició i execució dels programes de govern. I
s’ha de correspondre amb un go-

TORRENT
Els
pobles
només poden
rutllar si la
gran majoria
de les persones hi viuen tot l’any, ja hi siguin nascudes o no. El més important d’un poble
és el seu Ajuntament, que té l’obligació
de representar fidelment els seus veïns,
d’informar-los amb total transparència
i amb un tracte igualitari per a tothom,
permetent el diàleg i incentivant la participació. També ha de preservar el nostre
paisatge, que és el nostre patrimoni més
valuós, la nostra terra. Qui es vol imaginar
un poble com ara Torrent que només hi
hagi gent de segona residència? Qui vol
un poble fantasma durant tot l’any exceptuant 30 dies? I el que és pitjor, qui el governarà? Què pot fer un poble petit quan
surten polítics incapacitats que no faciliten als joves del poble que s’hi puguin
quedar a viure? I si a més, urbanisme, que
és l’organisme encarregat de controlar els
projectes de qui participa activament de
l’Ajuntament com ara són els alcaldes, regidors, tècnics... permet que l’Ajuntament
expropiï injustificadament a veïns de tota
la vida, sobretot a gent gran, pràcticament sense defensa a la seva edat, però
en canvi permet luxoses urbanitzacions
amb parcel·les de 10.000 m2 i entre 600
i 900 m2 edificables en un espai que representava un pulmó verd per a la nostra
Vila, que mai no imaginavem que allà s’hi
edifiqués, i més havent-hi altres zones del
municipi molt més lògiques per construirhi. Per a la gran majoria dels veïns, el poble fins ara treballava per a l’Ajuntament,
i no al contrari, que aquest treballés per
al poble. El meu compromís amb Torrent
és posar fi a tot això.
Josep Maria Ros i Marull, Alcalde
de Torrent d’Empordà - TPT-EPM
www.entesa-municipal.cat

VILASSAR DE DALT
Per aquesta legislatura 2007-2011,
un dels projectes estrella del
govern local és l’inici de la nova
escola d’educació primària Francesc Macià que la Generalitat ha
de construir al solar del vell camp
de futbol. L’Ajuntament va estrenar l’agost del 2006 el nou camp
municipal de futbol al sector de
Vallmorena i va reservar el solar
del camp vell per a la construcció
del nou edifici de l’escola pública,
que actualment es troba ubicada en
dos edificis i que, a més, no s’ajusta
al nivell d’exigència d’equipaments
que regeixen l’educació primària.
Amb el nou edifici, l’escola Francesc
Macià estarà totalment equipada i
complirà amb els equipaments necessaris que marca la Generalitat.
Llorenç Artigas i Planas, Alcalde de
Vilassar de Dalt - GEVD-EPM
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RELACIÓ DE PERSONES DE L’ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL AMB REPRESENTACIÓ A LA
GENERALITAT, PARLAMENT I DIPUTACIÓ
Per una millor coordinació us preguem que, tots els grups municipals que necessitin
adreçar-se a les persones esmentades en aquest llistat, poden trucar al mòbil de
l’EPM: 664 75 70 47 i canalitzarem la vostra demanda a la persona corresponent.

JORDI FÀBREGA I COLOMER
Delegat del govern de la Catalunya Central.
Funcions: Tenir la representació permanent
del Govern de la Generalitat a la respectiva
circumscripció.
FÈLIX ALONSO I CANTORNE
Director general del Departament de
Relacions Institucionals
Funcions: Temes de participació ciutadana

Generalitat

JAUME SALMERON I FONT
Coordinació amb el grup parlamentari .
Funcions: Fer de pont entre els municipis de l’EPM i el
Parlament. Traslladar al Parlament temes municipals.

parlament

PERE GARRIGA I SOLÀ
Director de Forestal Catalana
MIQUEL MACIAS I ARAU
Adjunt de Direcció
Funcions: Política forestal; Boscos, fauna, flora

forestal Catalana

LLORENÇ ARTIGAS I PLANAS
Vocal de la Junta de Govern
de l’Institut Català de Finançes

Institut Català de Finançes
Assessoria i suport
als municipis.

LLUÍS SUÑE I MORALES
suneml@diba.cat
tel: 93 404 91 57

JESÚS BLANCO I FLOREZ
blancofj@diba.cat
tel: 93 402 21 23

diputació de barcelona

PERE GARRIGA I SOLÀ
JACQUELINE NAVINÉS I ESCALA
entesa@entesa-municipal.cat
mòbil: 664 75 70 47
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