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Entesa per a incidir, 

independències per avançar

Des de fa mesos hem avançat en un procés democràtic de 
debat al si de l’Entesa pel Progrés Municipal, una reflexió 
que des de la creació de l’EPM l’any 1999 sempre ens ha 
portat a preguntar: “Què volem ser quan siguem grans?”. En 
conclusió, estem davant la 8ena Assemblea Nacional (prop de 
10 anys d’història de les Enteses) amb un repte cabdal davant 
nostre, continuant amb la línia estratègica de les Enteses a ni-
vell municipal on aglutinem des de gent polititzada, a d’altres 
d’entitats socials culturals…

Som gent plural, diversa, a qui motiva la lluita per la població 
que vivim, compartim i estimem. Som defensors de la llibertat, 
la justícia social i la igualtat, però a la vegada hem de saber 
treballar per incidir nacionalment i globalment, perquè tot 
el que podem aportar, proposar i construir a nivell nacional  
també ajudarà a millorar la qualitat de vida als nostres pobles 
i ciutats. Som municipalistes perquè des de la proximitat amb 
els ciutadans construïm un país, i creiem que la utopia de la 
fraternitat entre els éssers humans és possible. Sens dubte és 
més fàcil destruir i enfrontar que construir i aglutinar i sumar. 

Tothom som imperfectes, l’EPM i IC-V també ho som, cal 
aprendre dels errors, corregir, però també cal generar autoes-
tima d’allò que fem bé, que és molt. Necessitem més que mai 
que la política tingui sentit comú, que és la política de la credi-
bilitat de replantejar idees, conceptes i estratègies. 

Necessitem que els centenars de persones que ens movem a 
l’entorn de les Enteses lluitem en l’àmbit municipal, perquè la 
nostra independència, el nostre aire fresc i renovador ajudi a 
construir un projecte polític de l’esquerra nacional que s’obri a 
la societat activa, que faci propostes des de la base, i les apliqui 
en un moment de crisi econòmica i social dels nostres pobles, 
del país i del món.

Des d’una perspectiva optimista, si volem ho aconseguirem. 
Per això crec que la federació amb Iniciativa és necessària. 
Hem de mantenir la nostra independència política i estratègica 
per a les municipals, però a la vegada incidir, proposar i fer 
que Iniciativa assumeixi les nostres propostes i objectius. Per 
això cal reforçar el paper i manera de ser de l’Entesa, grups 
municipals independents que ens aglutinem amb uns principis 
mínims sense estructures de partit.
Aquesta és una nova manera de fer política, l’única que pot 
ajudar a l’esquerra transformadora a avançar i ésser clau per 
a la transformació social i nacional de Catalunya. Aquesta 
pot ser una oportunitat per a l’Entesa i per Iniciativa. Si ho 
desaprofitem, tots plegats perdrem una oportunitat històrica. 
Serà complexa i difícil, calen dosis de tolerància, comprensió 
i voluntat en un repte, però el repte té la seva gràcia. Som-hi, 
doncs, pels nostres pobles i ciutats, per una nació lliure, de  
dones i homes lliures.

Visca la terra !!!!!!

Jordi Fàbrega , 
President de l’ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL

Entesa En moviment, 
per un poble en moviment!

“No et limites a contemplar 
aquestes hores que ara vénen, 

baixa al carrer i participa. 
No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu” 

- Vicent Andrés Estellés

L’Entesa
Butlletí Nr 4 - Octubre 2008
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Ja fa deu anys que l’impuls de ser presents en la 
vida municipal ens empeny dia a dia a treballar 
pels nostres pobles i ciutats. Ja fa tres eleccions 
municipals que les ENTESA no parem de sumar, 
amb gent que, com nosaltres, volem incidir en la 
construcció d’un futur diferent per la nostra gent. 
Un futur millor, ple de propostes que surten de les 
persones i que van adreçades a les persones. 

ENTESA vol dir avinença, concòrdia, acord, 
coincidència, conveni, harmonia, compenetració. 
Però també significa pacte, aliança i contracte. I 
només les persones al servei de les persones podem 
portar fins al final, el significat real d’aquestes 
paraules. 

La gent d’ENTESA tenim cada vegada més 
sentiment de pertinença a un col·lectiu més ampli, 
que creix any a any, amb aportació de valors, 
treball i il·lusions que ens empenyen a millorar 
en la feina diària. I ens en sortirem en la mesura 
que tots plegats empenyem en aquest viatge, llarg 
però ple de futur. I només tenim una fórmula: la 
dedicació i el treball en equip, honest i responsable.  

Des dels Pirineus al Baix Gaià, de les terres de 
ponent a la mediterrània treballem junts, des de la 
pluralitat de les idees però coincidint en la nostra 
consciència de gent de progrés, de persones per 
sobre de tot amb caràcter municipalista. Ningú ens 

pot negar la nostra consciència social, conciència 
nacional, i la nostra consciència territorial.

I ara encetem de nou el camí cap al futur, i només 
des de la suma serem capaços de fer realitat aquest 
somni sempre present de canviar el món des de 
cadascun dels nostres pobles. La gent d’ENTESA 
representem la ètica en l’acció política d’uns valors 
que ens guien en les nostres actituds.  

Som gent que provenim d’àmbits tant diversos 
com el teixit associatiu, el comerç, el món agrari 
i forestal, la indústria, les AMPA... persones amb 
una àmplia experiència que posem al servei de 
la societat. Participant de forma activa en la seva 
transformació constant. 

Continuem amb aquesta feina, amb aquestes idees, 
amb els valors que ens caracteritzen i que ens fan 
més forts dia a dia. Continuem al capdavant de 
les propostes i de les idees que ens porten, dia a 
dia, cap a una societat més lliure, més justa i més 
solidària. Que ningú ens robi el dret de decidir amb 
total llibertat el nostre futur.
Fem ENTESA, construïm el present, perquè és la 
base des d’on es crea el futur.

Pere Garriga i Solà.
Secretari d’Organització de 
l’ENTESA pel PROGRÉS MUNICIPAL. 

L’ENTESA; 
UN PRESENT PLE DE FUTUR.

EntesaEPMSolidàriaTransformadoraEcològicaNacionalistaAlternativaEsquerra
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+llibertat +habitatge
Alternativa per a la Garrotxa (ApG) fa temps que 
es mostra preocupada per la difícil situació de 
l’habitatge a la ciutat d’Olot i a la comarca de la 
Garrotxa. En aquest sentit, les dades indiquen 
que existeixen més de 3.000 vivendes buides a 
la capital de la comarca, entre elles moltes de 
desocupades i velles al nucli antic de la ciutat, 
que podrien ser objecte de rehabilitació i acon-
dicionament per a dur-hi a terme algun tipus 
d’activitat laboral o professional i servir també 
com a vivenda. + info. www.entesa-municipal.cat

EPM s’adhereix al manifest unitari de 
l’11 de setembre

Davant la celebració, aquest dijous 11 de se-
tembre, de la Diada Nacional de Catalunya, la 
comissió permanent de l’EPM, reunida el dissa-
bte dia 6 al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages), 
va acordar adherir-se al manifest promogut per 
Òmnium Cultural.

X

El grup municipal PROGRÉS-EPM (Santa Coloma 
de Cervelló) presenta al Ple d’aquesta corporació 
de 26 de juny de 2008 la següent: MOCIÓ PER TAL 
DEMANAR QUE ES RECONEGUI EXPLÍCITAMENT LA 
IMPORTÀNCIA DEL TREBALL DE LES DONES I LA SEVA 
APORTACIÓ HISTÒRICA.
+info: www.progres-scc.blogspot.com

X

Alternativa Baix Gaià-EPM, va ser entitat convocant 
de la manifestació a Alcanar. 35.000 persones van 
respondre a la crida de la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre, manifestació que va servir per deixar 
clar que el nostre pais té que apostar per la nova 
cultura de l’aigua. 
+info:alternativatorredembarra.blogspot.com

X

Entesa En moviment, 
per un poble en moviment!

EPM en moviment, 
per l’habitatge

EPM en moviment, 
per la nostra

història

EPM en moviment, 
pels drets 

de les dones

EPM en moviment, 
contra el 

transvasament 
de l’Ebre

X
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Jornada formativa nova Llei de dependència
En el marc de la reunió de la permanent nacio-
nal de l’Entesa pel Progrés Municipal (EPM), que 
es reuneix mensualment i que aquest dissabte 
24 de maig ho va fer a Arenys de Munt, es va 
convocar una xerrada oberta per parlar sobre la 
llei de la dependència. Va anar a càrrec de Josep 
Comellas, que ha estat durant 16 anys alcalde de 
Santa Coloma de Cervelló, i Assumpta Falgueras, 
coordinadora de l’Entesa a Osona, regidora de 
l’Ajuntament de Centelles i responsable tècni-
ca de Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental

X

Jornada de formació de coneixements bàsics 
de la política municipal 
A la jornada es va fer un repàs sobre els di-
ferents aspectes que intervenen en la practica 
municipalista (marc normatiu, organització i 
competències municipals, la gestió dels serveis 
públics i la contractació, els recursos econòmics 
dels ajuntaments i l’ urbanisme).
Tan l’ exposició del ponent Lluís Xandri. com 
les respostes a les preguntes dels assistents 
va oferir reflexions molt interessants sobre les 
possibilitats d’ actuació en el marc de gestió 
municipal. 
Esperem que hagi estat profitós per ha tothom 

X

    

“TU FORMES PART DE LA SOCIETAT CATALANA, QUE 
NO DECIDEIXIN PER TU”

Amb aquest lema, la Plataforma pel Dret a 
Decidir (PDD) va aplegar les principals organit-
zacions culturals, socials, sindicals i polítiques 
del nostre país en un acte davant el Tribunal 
Superior de Justícia, per reivindicar un sistema 
de finançament just davant del Govern espanyol. 
A l’acte també hi va participar una representació 
de l’EPM.

X

Edils soberanistes ultimen 
una consulta d’autodeterminació

Convocaran processos participatius a 
cada municipi que es tancaran amb una 
votació el mateix dia. La campanya la 
promou el moviment Decidim.cat, format 
per alcaldes i regidors de CiU, ERC 
i ICV-EUiA-EPM

X
EPM en moviment, 

amb la Plataforma 
pel Dret a Decidir

EPM en moviment, 
amb el 

decidim.cat

EPM en moviment, 
amb les 

polítiques socials

EPM en moviment, 
amb la formació
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7 d’octubre, jornada mundial pel treball digne.  
Aquest 7 d’octubre se celebra la primera Jornada 
Mundial de Lluita pel Treball Digne. Des de l’EPM 
ens sumem a la crida que, partint de la premis-
sa Treballar per viure, i no viure per treballar, 
denuncia un model econòmic de la Unió Europea 
que legitima la setmana laboral de 65 hores i 
retalla i limita els drets de les persones. 
+info: www.entesa-municipal.cat

X

Una cinquantena de persones assisteixen al 
Debat Obert de PROGRÉS sobre la Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC).
Aquest nou Debat Obert de PROGRÉS ha permès 
conèixer amb més detall el projecte de LEC de 
la mà de Dolors Camats –diputada al Parlament 
(ICV) i ponent de la LEC–, Ricard Aymerich –pre-
sident de la Federació de Moviments de Reno-
vació Pedagògica de Catalunya– i Lluís Martínez 
Ujaldón –secretari de la FAPAC. Els ponents han 
contextualitzat aquest projecte de Llei i n’han 
destacat les principals característiques, reptes i 
oportunitats que ofereix.

X

Carme Capdevila inaugura el centre de serveis a 
la gent gran de Sant Pere de Torelló  
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme 
Capdevila, ha assegurat que el nou model de 
polítiques socials que s’està configurant s’ha 
d’adaptar a la realitat dels petits municipis. Ca-
pdevila ho ha dit durant l’acte d’inauguració del 
centre de serveis de la gent gran de Sant Pere 
de Torelló. I ha afegit que en aquests municipis 
enlloc d’oferir un servei de centre de dia amb 
“requisits de molta dependència” s’ha d’oferir 
un servei més “global”, tenint en compte la 
població i la diversitat d’atencions que aquests 
poden necessitar. 

X X

Deute de 4,5 milions a Arbúcies, 
segons l’Entesa
 
L’Entesa pel Progrés d’Arbúcies, a l’oposició, 
denuncia que el deute que ha acumulat 
l’Ajuntament és de 4,5 milions d’euros i 
exigeix a l’equip de govern que aclareixi la 
situació. 

EPM en moviment, 
al govern

EPM en moviment, 
a l’oposició

EPM en moviment, 
amb els drets dels 

treballadors 
i de les treballadores

EPM en moviment, 
amb l’educació
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El cap de l’Entesa recull signatures a la Granada 
pel canvi del seu projecte de reforma d’una plaça
El cap de l’Entesa pel Progrés Municipal de la 
Granada i cap de l’oposició, Diego Díez de los 
Ríos, ha iniciat una campanya de recollida de sig-
natures entre els veïns per evitar que s’executin 
les obres de reforma a la plaça tal com preveu 
l’actual projecte, diferent del que es va apro-
var i que estava pendent d’executar-se durant 
el mandat anterior. El portaveu de l’Entesa ha 
anunciat aquesta setmana que pensa presentar 
al·legacions contra la reforma del projecte que es 
va aprovar, «pels canvis nefastos que s’hi han fet, 
perquè pretenen mantenir una plaça amb barre-
res arquitectòniques». (EL PUNT)

X

LES PASSEJADES AL VOLTANT DE CENTELLES 
Des d’Alternativa per Centelles, organitzem una 
excursió un diumenge al mes per conèixer els 
voltants del poble. Son unes matinals obertes 
a tothom i on hi poden anar persones de totes 
les edats. La idea va començar per les persones 
del mateix grup d’Alternativa però s’ha anat 
extenent i en aquests moments som unes 50 
persones  que sortim a les 9 del matí, caminem, 
xerrem, coneixem gent nova, fem una parada per 
esmorzar i arribem a racons o camins que estan 
a prop del lloc que vivim i moltes vegades son 
desconeguts per nosaltres mateixos. 
+info: www.alternativacentelles.org

X

L’Ajuntament de Pallejà convoca cada dos 
mesos, un acte d’informació municipal ano-
menada CARA AL POBLE. Es tracten dos temes 
per acte, de moment s’ha parlat de temes com 
l’educació, sanitat, habitatge i pressupostos. 
El darrer punt de l’acte, sóm preguntes que 
plantegen els ciutadans

X

L’alcalde d’Arenys de Munt, Carles Mora i Tuxans, 

ha creat un nou canal de comunicació directe 
amb la ciutadania, l’atenció per telèfon. Tots els 
matins,  de les 7’30h. a les 8’30, els ciutadans del 
municipi poden fer consultes directament al seu 
alcalde, amb el compromís d’aquest de fer arri-
bar una resposta a les  qüestions plantejades.

X
EPM en moviment, 

pel dia a dia del poble
EPM en moviment, 
amb la gent

EPM en moviment, 
amb la natura

EPM en moviment, 
informant 

els ciutadans
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Tots que ens movem més o menys habitualment en internet 
ens adonem que els canvis de disseny i conceptuals són 
impressionants. Cada poc temps surt un servei nou i canvia 
l’imatge general de les pàgines editades recentment. 
Bé, vist això l’Entesa pel Progrés Municipal no ha volgut 
quedar-se enrere i ha decidit fer un “rentat de cara” en la pàgina 
web. Els canvis, però, no són només superficials. Trobarem 
nous serveis i eines o funcions millorades que gràcies a la web 
2.0 ja són possibles i a l’abast de tothom.

Que vol dir tot aixó i com ho apliquem en la nova pàgina web 
de l’Entesa?

Començem amb la cerca. La nova pàgina té un cercador 
integrat que fa descartable la cerca personalitzada  via Google 
com la teniem fins ara. Agilitza la trobada de documents com 
poden ser mocions o articles a l’hemeroteca.

Els enllaços ens fan forts com a grup i com a font d’inspiració, 
ja que també hi trobem enllaços relacionats amb polítiques 
afines. Podem superar les distàncies físiques cómodament amb 
l’acces des d’els enllaços cap a cada pàgina o bloc de grups en 
el territori. Des de l’organització seguirem penjant com hem 
fet fins ara Documents que ens semblin útils o interessants per 
fomentar la nostra feina i inspirar mocions o actuacions en el 
nostre municipi.

De pas sigui dit que en termes de treballs d’autor es faciliten 
moltes coses.
L’organització i actualització de la pàgina serà més agil ja que 
ara disposa d’editors WYSIWYG (what you see is what you 
get) en cada article, com també per les categories i seccions. 
Donat que funcionen com un arxiu Word ja no será necessàri 
l’actualització via un programa html. Aixó dóna noves 
possibilitats futurs en termes de permisos per editors. 

D’altre banda inclouem tecnologia RSS, això és interessant 
perque facilita la subscripció als canvis de notícies etc. 
Permet que un usuari abans de conectar-se a la pàgina web ja 
sàpigui quins articles són nous i quines novetats són les que li 
interessen.

I per últim l’accessibilitat. És un camp molt apassionant i 
seria tema per tot un article a part. Molt resumit es tracta de 
la  pregunta: “Un cec pot navegar per internet?” Doncs, sí! Hi 
ha tot una serie de dispositius per fer de “traductors” (poso 
com exemple dispositius traductors a Braille o programes que 
llegeixen en veu el texte en la pàgina). 
Bé, moltes vegades aquests textes no poden ser traduits, ja 
sigui perque el texte és en format d’una imatge i no pot ser 
llegit, o hi ha alguna animació sense texte alternatiu que 
tampoc pot ser llegida. La nova pàgina web de l’Entesa és 
compatible amb molts dispositius d’aquest tipus, i no només 
per a invidents. En termes tècnics compleix l’estándar AA 
segons les recomanacions de W3C (éssent A el més baix i 
AAA el més alt). Com exemple pràctic i per a  l’ús de tothom 
poso el fet de que d’entrada ens trobem amb la possibilitat 
d’ampliar la lletra, que ajuda la lectura a persones miopes.

A part de totes aquestes aportacions i noves funcions, la nova 
pàgina web de l’Entesa és llençada amb l’idea d’aprofitar les 
noves possibilitats per seguir construïnt la nostra xarxa de 
recursos i informació encara que les distàncies físiques de 
vegades semblin insuperables. L’internet justament el que fa 
és, que ens posa molt a prop els uns dels altres. Aquesta web 
servirà encara més per donar suport mútuament i que tots 
donem a conèixer la nostra pròpia versió de la realitat i editem 
les nostres pròpies notícies. Tots sou convidats i convidades a 
participar-hi i a seguir aportant-hi informació. 
I és que una bona pàgina web, sempre es troba 
“en construcció”. Marie Kapretz

Benvinguts al web 2.0
EPM estrena una nova pàgina web i agilitza la comunicació intermunicipal
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