
Ilustració del cartell Pacte democràtic de l’Hospitalet

Ara, més que mai, hem de cui-
dar el nostre entorn. Les per-
sones han de ser cada vegada 
més conscients de què el fu-
tur del nostre planeta és a les 
nostres mans. El canvi climàtic, 
la contaminació dels oceans, 
l’alta dependència dels recur-
sos energètics sòlids (petroli, 
energia nuclear), la producció 
industrial d’aliments (transgè-
nics), o la generació de residus, són els grans 
reptes als quals haurem de fer front. 

I com ho podem traslladar a nivell local? 
Podem fer alguna cosa a Maçanet? Podem 
ajudar a millorar les nostres vides (i les dels 
nostres fills!) en un sentit ecològic?

Nosaltres creiem que sí! Pensar en projectes 
ecològics no vol dir pensar en projectes cars. 
Petites inversions poden canviar molt les co-
ses. Cal pensar a llarg termini fent petits es-
forços com ara els següents:
* Podem fer que l’energia que consumeix la 
nostra comunitat provingui d ́un origen el 
més “verd” possible. Tecnològicament ja es 
disposa avui dia d’energia 100% renovable, 
per tant, per què no podem utilitzar-la?
* L’agricultura ecològica és econòmicament 
viable. Volem animar i ajudar als nostres 
agricultors a anar en aquesta direcció poten-
ciant el Km 0 (el consum de proximitat).

* Cada vegada és més car disposar d’aigua, 
i cada cop necessitem més recursos hídrics. 
Creiem que cal revisar la seva utilització i la 
reutilització. Recollir l’aigua de pluja és un 
primer pas.
* Què estem fent i com podem millorar la 
gestió dels residus? Actualment estem en un 
bon camí, però creiem que encara es pot fer 
millor. No cal forçar la gent a fer-ho millor, 
hem de despertar el desig de fer-ho!
* Els horts urbans públics són un recurs que 
ja està guanyant més popularitat a diferents 
llocs, i per tant, creiem que s’han de poten-
ciar més espais disponibles amb aquesta fi-
nalitat per a tothom.

...  Aquestes són només unes propostes en-
tre d’altres. Naturalment, també pensem en 
un nou model econòmic i social sostenible 
on prevalgui la justícia, l’equitat i l’harmonia 
entre les persones i el seu entorn.

Per un futur 
més verd
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Dret a discernir
A dia d’avui, és impossible saber què passarà 
en els propers mesos. Com ja va vaticinar un 
conegut caçador d’elefants, l’agenda política 
per la propera tardor es presenta feixuga, 
complicada i amb uns aires deterministes 
que farà que tothom es situï en el seu lloc. 
No obstant, aquesta obstinació que s’ha im-
posat socialment per decidir sí o sí el nostre 
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Editorial

       En el seu discurs de comiat com a regidor de 
l’ajuntament de Maçanet de la Selva, ara fa un any, en 
Pep Romaguera pronunciava aquestes paraules:

“Crec que el nostre poble té unes condicions fantàsti-
ques per encarar un futur de prosperitat compartida. 
La feina gruixuda d’equipar el municipi d’aquelles in-
fraestructures i equipaments necessaris per a realitzar i 
oferir els serveis bàsics a la població, bona part, ja està 
feta. Ara calen idees, traça, intel·ligència i participa-
ció per saber gestionar els recursos que tenim. Ara és 
l’hora de què les noves generacions prenguin el prota-
gonisme que es mereixen.

També estic convençut que la ciutadania de Maçanet 
agrairia que tots els responsables polítics que hem estat 
al cap davant dels diferents grups municipals durant la 
darrera dècada, féssim un pas enrere per deixar el camí 
obert a les noves generacions, i a d’altres persones que 
no estan contaminades per unes re-
lacions polítiques tenses, estranyes i 
sovint incoherents del nostre passat 
més recent.

Deixem pas als que han de gestionar 
el futur, homes i dones ben arrelades 
en aquest present canviant dels qui 
espero que siguin capaços de confluir 
en objectius comuns que prioritzin 
principalment les polítiques socials, 
educatives i culturals. Polítiques que 
siguin un model d’equitat, justícia, 
participació ciutadana, amb trans-
parència i respecte a la pluralitat.”

Nou Maçanet (9M) assumeix aques-
tes paraules com a punt de partida 

per a començar la necessària regeneració política que 
cal pel nostre poble, i per tant, volem que comenci 
per nosaltres mateixos. Aquest butlletí que teniu a les 
mans és, en primer lloc, una salutació a tota la ciutada-
nia maçanetenca de cares a l’estiu, època de trobades 
i Festa Major; i també és un testimoni de que 9M, com 
a grup municipal a l’oposició, està viu i fa sentir la seva 
veu amb articles d´opinió relacionats amb l´actualitat 
política de la nostra vila i amb temes de caire més gene-
ral. En segon lloc, vol presentar-se a tots vosaltres com 
a un espai de confluència ciutadana que aglutini dife-
rents sensibilitats polítiques d’esquerra.

Fa uns anys, des de 9M vam convidar a la ciutadania 
de Maçanet  a “atrevir-se a canviar” i d’allà en va sortir 
el tripartit a l’Ajuntament, que de forma ingènua, vam 
creure que formàvem una alternativa d’esquerres plau-
sible. Posteriorment, el temps ha posat a cadascú en el 
seu lloc i els fets han demostrat que no tots defensaven 

aquesta esquerra.

Ara, la realitat ha canviat. La radiogra-
fia social de la vila és diferent, la crisi 
ha fet impacte i han sorgit nous mo-
viments com el 15-M, la PAH, Pode-
mos, Procés Constituent i grups com 
ERC a Maçanet que fan pensar que sí 
és possible un canvi de veritat de po-
lítiques al nostre Ajuntament. 

Des de 9M, engegat el nostre pro-
pi procés de canvi i adaptació a la 
realitat, volem fer d’altaveu de tots 
aquests moviments i persones per 
treballar en comú, des del respecte a 
les diferències i compartir la defensa 
dels drets socials i també nacionals.

Un NOU 9M per a nous horitzons

futur pels propers mil·lennis ha fet que molta gent, que 
fins fa poc es mostrava indiferent sobre diversitat de pro-
postes polítiques, comenci a reflexionar, a parlar i a po-
sicionar-se més activament davant diferents opcions. Tot 
i això, els resultats de les eleccions de la UE demostren 
que el desinterès per les polítiques actuals és remarcable 
i cada cop més la gent s’identifica amb alternatives que 
aparentment són més noves i que poden resultar a curt 
termini una solució més participativa a la situació actual.

Pel que fa al debat sobiraniste de Catalunya i un cop pas-
sada la fase de manifestacions col·lectives a l’exposició so-
cial de samarretes, xapes i cap grossos, la situació actual 
posa de manifest que l’exigència pel dret a decidir per part 
de la societat civil, i posteriorment per part dels polítics, 
és molt positiva. Situa a la societat i a la ciutadania en el 
lloc que li toca, que és la d’influència directe en la política 
i per tant sobre la nostra vida diària. 

No obstant, des de la nostra posició com a ciutadans no 
podem abaixar la guàrdia. No hem de perdre l’oportunitat, 
sota la forta pressió mediàtica actual, de poder discernir 
entre aquelles propostes que realment seran rellevants, 
ja no per nosaltres, sinó per aquells que encara han de 
créixer i per aquells que encara han de venir. No ens po-
dem empassar totes aquelles propostes que es presenten 
d’una manera determinista i messiànica cap a una única 
opció clara i que, únicament amb el que ens proposen, 
serem feliços la resta de la nostres vides.

Per tant, us requerim que estigueu contínuament qüestio-
nant tot allò que se us ofereixi avui, demà o demà passat 
i pensant que sempre, totes aquelles decisions que deci-
dim avui sense discernir cada una de les parts que formen 
una proposta, ens tornaran sense pietat. 
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Molt sovint els plens estan buits, ningú s’assabenta 
quan es celebren, no s’anuncien mitjançant la web de 
l’Ajuntament, tampoc es pengen les actes dels plenaris 
més recents (a dia d´avui, l’última actualització és del 7 
d’octubre del 2013). Però no sempre es així, hi ha hagut 
un parell de plens, ben plens. 

El celebrat el 3 de febrer de 2014, va ser força sorpre-
nent i llarg, el podríem qualificar d’històric pel que fa a 
l’assistència, doncs estava ple a causa de dos temes im-
portants per les famílies del poble.

El primer tema té a veure amb la MOCIÓ presentada per 
9M sobre la sanció a les entitats financeres i altres grans 
empreses que tenen immobles permanentment desocu-
pats. La PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) ja ha-
via presentat aquesta moció en molts d´altres municipis, 
la majoria dels quals l’havien aprovat. El segon tema es 
refereix a un conflicte que ja portava cua i lluita, sobre 
una proposta feta per 9M al Ple Municipal d’aprovar la 
sol·licitud de mitja jornada a la llar d’infants durant el 
curs 2013-2014, atès els resultats de l’enquesta feta per 
les famílies (i més tard la realitzada per l’ajuntament), que 
els dóna la raó.

Les dues propostes van ser denegades per l’equip de go-
vern. Els membres de la PAH –amb les seves samarre-
tes verdes– i les famílies de la llar d’infants van quedar 
molt decebuts amb els governants d’aquest Ajuntament. 
Aquest històric ple també el recordarem pel torn de precs 
i preguntes quan les famílies i els membres de la PAH van 
acabar posant en evidència al govern i les regidories impli-
cades amb arguments contundents i expressant els seus 
motius de lluita (pels que vulgueu assabentar-vos directa-
ment i fer la vostra pròpia valoració consulteu aquest en-
llaç https://www.youtube.com/watch?v=uk9QmEHlA5I).

L’altre ple important va ser el del 7 d’abril del 2014 on la 
Regidoria d’Ensenyament va rebre de valent, ja que el PSC 
va presentar una MOCIÓ demanat la dimissió del regidor 
d’ensenyament a causa de la mala gestió amb la proble-
màtica de la llar d’infants, una moció que 9M va recolzar 
afegint tot un seguit de punts sobre la comunitat educa-
tiva en general. El Ple va arribar al seu clímax quan es va 
presentar una nova MOCIÓ conjunta entre PSC i 9M de-
manant que s’aprovés el nom de “Les Arrels” per l’escola 
nova, un tema que porta més de dos anys encallat i que es 
volia resoldre (què innocents!) per així culminar un procés 
d’assemblea que el Centre i l’AFA van dur a terme, de ple 
dret, per anar conformant els inicis de l’escola nova. Una 
moció que també es va denegar, i de nou, un altre Ple on 
les famílies del poble van quedar perplexes, impotents i 
menyspreades. 

Per altra banda, 9M també va presentar altres MOCIONS:

Política municipal

EN CONTRA
A FAVOR

MOCIÓ per la sanció dels immobles permanentment 
desocupats propietat d’entitats financeres i altres 

grans empreses. (Ple 3/2/2014)

9 vots   (5 + 3 + 1)
4 vots   (2 + 2) 

CIU, AM i PP
PSC i 9M 

EN CONTRA
A FAVOR

MOCIÓ sol·licitant posar el nom “LES ARRELS” a 
l’escola “nova”. (Ple 7/4/2014)

9 vots   (5 + 3 + 1)
4 vots   (2 + 2) 

CIU, AM i PP
PSC i 9M 

MOCIÓ sobre l’increment de la pobresa energètica 
i per tal de garantir l’accés als consums energètics 

mínims vitals a la ciutadania. (Ple 2/12/2013)

EN CONTRA
A FAVOR

9 vots   (5 + 3 + 1)
4 vots   (2 + 2) 

CIU, AM i PP
PSC i 9M 

Va ser denegada en Ple, i curiosament als pocs dies, 
es va aprovar al Parlament, almenys la part que fa re-
ferència a què les companyies no tallessin el submi-
nistre energètic i d’aigua a les famílies amb dificultats.

MOCIÓ en defensa de l’autonomia local contra la Llei 
27/2013, de 27 de desembre del govern del PP de ra-
cionalització y sostenibilitat de l’administració local”. 

(Ple extraordinari 3/3/2014)

A FAVOR     13 vots  (tots)     CIU, AM, PP, PSC i 9M 

És una moció presentada per tots els grups munici-
pals. Recull un conjunt de retallades sense fi, amb la 
intenció de centralitzar el poder i que acabarà deixant 
sense competències els ajuntaments.

PLENS de mocions denegades, 
BUITS D’ARGUMENTS

EN CONTRA
A FAVOR

MOCIÓ per impulsar una tarifació social en els ser-
veis i equipaments públics. (Ple del 2/12/2014)

9 vots   (5 + 3 + 1)
4 vots   (2 + 2) 

CIU, AM i PP
PSC i 9M 
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És esgotador veure com ja portem més de tres anys de 
legislatura i el poble de Maçanet segueix segrestat per uns 
polítics que, més que polítics, són uns venedors de fum,  
fan menjar la pastanaga que ells volen, sense tenir en 
compte les necessitats reals del nostre poble, Maçanet. 
Aquestes maneres de fer, més pròpies del segle XIX, les 
il·lustrarem amb les següents actuacions de tant distingit 
govern.

Els compromisos electorals no importen
El dia de la investidura del nou alcalde, el Sr. Trinxeria va 
culpabilitzar a 9M que Guinó fos designat alcalde per ser 
la llista més votada, i ens va retreure que no el votéssim 
a ell com alcalde, un fet impossible ja que ens estava de-
manant un xec en blanc pels propers 4 anys. No obstant, 
pocs dies després va decidir formar la coalició de govern 
CIU-AM-PP, per sorpresa de tots, i fins i tot dels seus pro-
pis votants.

Polítiques de conveniència
Un cop format el govern tripartit, amb la marca blanca 
d´Esquerra, en el primer ple s’aprovà un conveni amb la 
família del Sr. Ciurana, regidor  d’AM, per engegar el pro-
jecte del camí per anar al cementiri nou. Un projecte que 
estava encallat des de l’època del govern majoritari de 
Guinó (legislatura 1999-2003) i que cap dels partits de la 
coalició els portava en el seu programa. Aquest  projecte 
suposa un despesa per l’Ajuntament d’uns 500.000€ més 
una “justa” compensació pel propietari afectat. Si més no, 
sorprèn l’accelerada negociació.

Polítiques d’aparador
Un cop per feina, el govern es va posar a treballar per re-
novar algun contracte de mides amples, com per exemple 
recollida d’escombraries amb un pressupost de més de 
10.000.000 d’euros, una xifra molt suculenta i amb dificul-
tats per revisar-ne les condicions. Aquesta, com moltres 
altres patates calentes, les deixaran pel pròxim alcalde, 
com també el contracte de subministre aigua, ja prorro-
gat fa dos anys.

Despreci a la democràcia
El tracte que es dona a l’oposició es centra principalment 
amb la estratègia de la indiferència i la desconsideració. 
Més d’un 60% de les preguntes formulades als plens no 
es contesten, i sempre s’ha de pidolar la informació per a 
poder fer la tasca de control de govern, i quan són temes 
importants (pressupostos,etc.). la reps dos dies abans del 
Ple. Per altra banda, amb l’estil propi d’altres èpoques, 
posen mil traves burocràtiques per a poder disposar d’un 
espai per a fer les reunions del grup municipal.

Polítiques electoralistes
Un altre error d´aquest govern és que confon la formació 
i l’educació amb el lleure. Així ens ho ha demostrat amb 

l’anul·lació de la reutilització de llibres i la reducció de la 
subvenció als tres centres educatius per falta de pressu-
post. En canvi considera que, l’últim estiu abans de les 
municipals, es pot gastar 40.000 € en el casalet d’estiu, 
rebentant preus d’aquí i d’altres pobles veïns, incloent-t’hi 
la competència deslleial amb la pròpia llar d’infants del 
nostre poble.

Com és habitual, s’augmenta la partida de festes, es prio-
ritza tenir puntualment els carrers nets, asfaltats i pintats, 
i sobretot, tenir els parcs visibles de Maçanet ben arre-
gladets.  

Polítiques per als rics
Aquest govern tripartit de dretes no dedica ni un 1% del 
pressupost total (6.800.000 €) a ajudar a les persones, en 
un context de crisi a escala internacional comparable al 
Crak del 29. Trobem de mal gust que, amb les retallades 
que han fet en polítiques socials i educatives, es posin 
medalles i s’omplin la boca amb el control de dèficit i el 
romanent positiu de la caixa.

Polítiques partidistes i personalistes
En lloc de sumar esforços, que ara calen més que mai, li 
treu a Cáritas Parroquial la gestió del Banc d’Aliments de 
manera unilateral i molt barroera; tot plegat per posar-se 
novament falses medalles. Mireu si és greu que fins i tot 
l’Església demanava la dimissió de la regidora de Benestar 
Social.

Què podem dir de la proposta d’aquest govern tripartit 
per regenerar les aus rapinyaires amb basses d’aigua i 
nius als boscos de titularitat privada amb un pressupost 
de 15.000 euros/any i de forma permanent, a compte dels 
ingressos de l’IBI?

BALANÇ D’UNA LEGISLATURA: 
Polítiques del segle XIX per un poble del segle XXI

Núm.:  21 Pàg. 4 / 8Estiu  2014 El butlletí de NOU MAÇANET 



Aquest llibre ofereix 
una alternativa ra-
dical per tallar els 
principals proble-
mes derivats de la 
crisi: l’atur, la po-
bresa, la desigual-
tat, l’endeutament 
creixent i una eleva-
da dependència de 
les energies fòssils 
que desequilibra la 
balança econòmica 
i ecològica. Acon-
seguir un veritable 
estat del benestar 
controlant el deute 
només és possible 

amb una nova reorganització social que garanteixi la co-
bertura de les necessitats bàsiques mitjançant una renda 
bàsica, el repartiment del treball i un canvi radical en el 
consum de recursos físics i energètics. 

Els autors del llibre consideren que el diagnòstic que la 
majoria d’economistes han fet de la crisi és incomplet, 
massa centrat en el sector financer, i no han tingut en 
compte, d’una banda, la creixent escassetat de metalls i 
de petroli i la seva conseqüent encariment i, de l’altra, que 
l’avanç tecnològic seguirà destruint llocs de treball cada 
vegada més difícils de substituir per un increment en al-
tres sectors. Fins ara el creixement econòmic ha anat de 
la mà d’un constant augment del consum d’energia, però 
el vell paradigma del creixement com a única solució a la 
crisi, defensat tant per la dreta com per l’esquerra, no té 

en compte que l’entrada de la humanitat en l’era del Peak 
Oil (petroli escàs i car) tindrà, si no té ja, una repercussió 
negativa sobre aquest creixement. Al nostre país la situa-
ció és pitjor, si és possible. En les últimes dècades només 
hem crescut a força de bombolles immobiliàries finança-
des amb un endeutament insostenible. 

El vell model econòmic ha deixat de ser útil. Cada vega-
da hi ha més senyals que el creixement ja no genera més 
benestar ni una societat més justa. La prioritat ha de ser 
construir un nou Model Econòmic, Social, Sostenible i Es-
tacionari (MESSE*), amb les incerteses que això suposa. 
No podem quedar-nos ancorats en el vell paradigma i es-
perar que fent més del mateix ens en sortirem. La urgèn-
cia del moment ens obliga a ser creatius i audaços, però 
alhora realistes i pragmàtics. Aquest és l’objectiu dels au-
tors que ens conviden a reflexionar sobre la seva proposta 
MESSE que parla sobre la viavilitat i efectivitat d’una Ren-
da Bàsica Universal (RBU) y sobre com fer un Repartiment 
del Temps del Treball (RTT), per tractar de solventar el llin-
dar de pobresa i l’atur, dins d’un escenari present i futur. 

Iniciatives per al decreixement és un corrent de pensa-
ment i un fòrum de debat que va néixer en el si d’Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV). Posteriorment el nucli primi-
geni s’ha anat enfortint i ampliant amb la incorporació 
de persones alienes a aquest partit, però amb una visió 
comuna per descobrir i impulsar la transició cap a noves 
solucions als problemes socials i ambientals als quals ens 
hem d’enfrontar. El desig és obrir el debat i oferir a la so-
cietat propostes de govern factibles, però que per la seva 
radicalitat i necessitat de consens han de ser avaluades i 
discutides.

* Veure cartell gràfic de la contraportada.  Proposta MESSE.

Renda Bàsica i Repartiment del Treball
INICIATIVES PER AL DECRECEIXEMENT

Corrents polítiques

Si alguna cosa ens ha deixat clar aquest govern és que els 
hi agrada tant posar-se medalles, que organitzen una fes-
ta político-convergent per repartir-ne a dojo.

La Cultura s’enten com a despesa enlloc de riquesa
Han estat marejant la perdiu amb les obres de la Biblio-
teca per poder-la inaugurar a les portes de les properes 
eleccions municipals. No obstant, caldrà veure com serà 
la gestió del contingut, però veient com es gestionen tots 
els temes relacionats amb la cultura, caldrà que el nostre 
poble es posicioni i prengui part activa per poder crear un 
projecte que s´identifiqui amb Maçanet.

Per altra part, les actuacions desafortunades del regidor 
d’educació (AM) ja han estat comentades abastament, i 
desitgem que s’acabi  la legislatura perquè s´incorpori al-
guna persona més capacitada per desenvolupar el càrrec.

9M defensa polítiques del s.XXI 
i més democràcia a Maçanet
Nosaltres creiem que un bon govern ha d’estar el costat 
de la ciutadania, ha de vetllar pels interessos de la gran 
majoria i sobretot l’ha d’escoltar. Els polítics com a repre-
sentants que són del poble, han de ser servidors dels ciu-
tadans, transparents i obrir espais de participació per tal 
que el poble també exerceixi el seu dret a decidir en les 
polítiques del cada dia.

Creiem que amb el que hem vist en aquesta última legis-
latura això no s’ha complert ni de lluny, i l’actual equip de 
govern, amb la seva actitud retrograda, ens fa recular com 
a poble i com a societat.
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Articles d’opinió

En Dinamarca, el pueblo se alzó en el 2007 para que “no 
les bajaran los impuestos”. 

Sus ciudadanos pensaron que eso mermaría la cobertura 
de los servicios sociales, unos servicios de calidad que los 
daneses tienen muy bien cubiertos, pues pagan gustosa-
mente un alto porcentaje de lo que ganan, para que la po-
blación no sufra de ansiedad por falta de cobertura social, 
sanitaria o educativa. 

Es un país que asigna un alto porcentaje de dinero público 
a los ayuntamientos. Claro que en Dinamarca eso es posi-
ble porque la corrupción no tutela el país. Los ingresos se 
reparten equitativamente y sus ciudadanos hacen afirma-
ciones como: “Lo que hacemos con nuestro dinero es más 
importante que cuánto dinero ganamos”; “Mejor gastarlo 
en ayudar a los demás por que refuerza vínculos sociales”; 
o “Nos sentimos responsables unos de otros y tomamos 

muy en serio los deberes cívicos”. Utilizan mucho la pala-
bra “hygge” que significa disfrutar de las pequeñas cosas 
como el sol, un paseo, la gastronomía, etc. Según el maga-
zine XLSemanal (del 18 al 24 de mayo de 2014), el último 
informe mundial de la ONU afirma que Dinamarca es el 
país más feliz del mundo.

En nuestro municipio, 
el Ayuntamiento de Maçanet de la selva (CIU-AM-PP) 
aprobó las Ordenanzas Fiscales de 2014 regulando una re-
baja del 3,5% del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), 
un tributo que es de competencia municipal, que afecta a 
todas las familias propietarias y que representa el mayor 
ingreso del consistorio. Esta rebaja del 3,5% del IBI, para 
las arcas municipales (bastante menguantes) ha supuesto 
dejar de ingresar 90.000€ tan necesarios para invertir en 
gasto ordinario.

DINAMARCA versus MAÇANET
Ejemplo de impuestos para una inversión social

En el Residencial Parc los vecinos están, desde hace años, 
habituados a sufrir problemas con el agua, sobre todo 
cuando llega el verano. Todos los años se ha hecho llegar 
muestras de agua al Ayuntamiento, aunque éstas no se 
podían dar por validas ya que se estipula que se han de 
coger de la red y no de los grifos particulares. Finalmente 
ha tenido que ser la lucha de alguien de fuera que hiciera 
despertar del letargo a la comunidad de vecinos y poner 
en marcha al Ayuntamiento. Ante la pasividad de la Admi-
nistración, la solución fue denunciar la situación al Síndic 
de Greuges, ya que el suministro y potabilidad del agua 
son responsabilidad y competencia del Ayuntamiento, 
aunque el abastecimiento lo lleve un operador, en este 
caso Rec Madral.

Si el operador no responde a sus responsabilidades, co-
rresponde al Ayuntamiento aclarar lo que suceda. Así que 
finalmente el Ayuntamiento tuvo que encargar la analíti-
ca, que dio como resultado que No cumplía los requisitos 
establecidos en la legislación vigente: “agua no potable 
sin riesgos inmediatos para la salud”.

A partir de este punto se desató todo un tira y afloja, con-
tradicciones entre analíticas e impedimentos por parte de 
Rec Madral para recoger muestras. La Agencia Catalana 

de la Salud se personó, recogió muestras y elaboró un 
informe técnico sanitario en el que consta que Rec Ma-
dral presenta deficiencias e insuficiencia de datos, y que 
el Ayuntamiento ha de realizar un Plan de Acciones con 
medidas correctoras en infraestructuras y establecer una 
serie de controles detallados. El informe también conclu-
ye que el agua es apta para el consumo, aunque con al-
teraciones puntuales en algunos parámetros, por lo que 
hay que llevar a cabo este plan de medidas correctoras y 
de control.

Obviamente nos preguntamos: ¿Cómo se va a llevar a 
cabo toda una serie de medidas que Rec Madral debe de 
asumir y que no ha hecho en todo este tiempo? Lo que 
está claro es que este problema de salubridad del agua de 
Residencial Parc, debido a la dejadez de responsabilidades 
de unos y otros, lo acaban sufriendo los contribuyentes.

Por lo tanto, proponemos que el Ayuntamiento haga un 
seguimiento exhaustivo de todas las acciones que debe 
llevar a cabo Rec Madral y que posteriormente el propio 
Ayuntamiento asuma de una vez la gestión del agua, aun-
que por ello deba tomar acciones legales y asumir unos 
costes económicos.

RESIDENCIAL PARC 
Agua, ¿un derecho para todos? 
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gidoria era qüestionar la feina de les educadores. Enca-
ra que els usuaris demanessin l’aplicació immediata, tot 
l’equip de govern (CiU, AM i PP) ja havia decidit i votat que 
per motius organitzatius i econòmics que la mitja jornada 
s’aplicaria al proper curs.

I per què m’esmero en donar tota aquesta explicació des-
prés de dos mesos en aquest butlletí d´un tema que a 
ningú li interessa, i a més, que s’aplicarà la mitja jornada 
el proper curs 2014/2015? Doncs per què tinc a sobre la 
taula de casa un tríptic de l’ajuntament on s’explica que la 
tarifa per un mes i mig de Casal d’Estiu costa només 40 €, 
ja que com va informar l´ajuntament, s’han destinat dues 
partides pressupostaries (uns 40.000 euros) per subven-
cionar el Casal on hi haurà un total de 120 places, més 10 

El passat 6 de juny, tot revisant rebuts i despeses munda-
nes de la més crua realitat, vaig veure en el nostre estat 
de comptes familiars que ens havien passat l’últim rebut 
de la Llar d’Infants 167 € (sense dinar). En veure’l, no vaig 
deixar de tenir aquell sentiment contradictori on es ba-
rregen la satisfacció i la ràbia. La satisfacció, de tenir ac-
tualment una feina i poder costejar les despeses familiars, 
cosa que fa uns mesos enrere no podia dir, i la ràbia, per 
haver pagat durant molts mesos un servei que no hem fet 
servir. La meva filla petita ha anat dos cursos escolars (20 
mesos en total) a la Llar amb un cost total de 3,340 €. Si ho 
comptéssim amb la tarifa de mitja jornada que entrarà en 
vigor el proper curs escolar (120 €), en total hauríem pa-
gat uns 2,400 €. Per tant, ens hauríem estalviat uns 940 €. 
Una quantitat gens despreciable per una família de quatre 
membres.

Fa més de dos cursos escolars, un grup de pares vàrem 
sol·licitar a l’actual Regidor d’Ensenyament, Josep Valentí, 
que valorés la possibilitat d’aplicar una tarifa de mitja jor-
nada (sense cap cost per a l’ajuntament) per totes aque-
lles famílies usuàries que només portaven els seus fills a 
la Llar pel matí o per la tarda. Veient el passotisme del re-
gidor, els usuaris ens vam mobilitzar i vam fer un conjunt 
d’actuacions centrades en saber l’opinió dels usuaris de 
la Llar, i posteriorment en exercir pressió ciutadana sobre 
la regidoria (presentant diverses instàncies, recollint fir-
mes de suport, realitzant una enquesta gratuïta, presen-
tant una queixa formal al Síndic de Greuges, parlar amb 
l’alcalde, assistir a tres plens consecutius, forçar una vota-
ció extraordinària en Ple, i finalment, la demanda formal 
de dimissió del regidor d’ensenyament per la mala gestió 
dels fets).

Tota la pressió feta sobre la regidoria, va desembocar 
amb una enquesta surrealista promoguda pel regidor 
d’ensenyament, la qual va costar 3,000€, i resolta amb la 
mateixa conclusió que l’enquesta gratuïta, que els usua-
ris actuals volien una aplicació immediata de la mitja jor-
nada. En aquesta enquesta, es va evidenciar que la mitja 
jornada passava a segon pla i l´interés principal de la re-

Regidoria d’ensenyament: 
LA POLÍTICA DELS DESPROPÒSITS !

9M consideró la rebaja del impuesto como una medida 
oportunista para contentar al electorado, por lo cual, 
presentó alegaciones. 

Para una família económicamente estable o con cierta es-
tabilidad laboral que deba pagar un IBI de 600€, la rebaja 
del impuesto equivalía (por término medio) a un ahorro 
de 21€ al año que no significa ningún ahorro considera-
ble. Por otra parte, para un núcleo familiar en que han te-
nido la desgracia del paro con la consiguiente disminución 
drástica de ingresos, un IBI de 600€ equivale a la provisión 
de alimentos y energía para un tiempo considerable. Aho-
rrar 21€ no resuelve su dramática situación.

Ante esta situación 9M proponía congelar el IBI y estable-
cer una linea de subvención o rebaja del tributo (IBI) de 
hasta un 90% a las unidades familiares en que todos sus 
miembros estubieran en situación de paro y sin ninguna 
prestación –claro está– estableciendo una adecuada nor-
mativa para ello.

En tiempos de profunda crisis económica 90.000€ se po-
dían haber empleado para ayudar a las personas necesita-
das o en peligro de exclusión social. 

En fin, estamos muy, pero que muy lejos del ejemplo y la 
consciencia social de Dinamarca.
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Pepe Mujica; 
lo del pueblo para el pueblo

José “Pepe” Mujica, actual presidente 
de Uruguay, es uno de esos políticos 
que invita a reflexionar, un presidente 
sencillo que usa el Palacio Residencial 
para acoger desfavorecidos, vive en 
una pequeñita casa, se mueve con su 
viejo coche, el 90% de su sueldo lo 
cede al desarrollo de proyectos socia-
les porque afirma que con el 10% vive 
de sobras y no necesita más... Con su 
ejemplo nos ayuda a creer que otra 
manera de hacer política es possi-
ble. Un hombre acogedor, que habla 

llano, transparente, que defiende la 
tierra, le preocupan los problemas 
globales de la ecología y aboga por re-
cuperar el espíritu humano de unión. 
¡Pepe está en contra del consumismo 
depredador y de la acumulación de 
fortunas! Defiende la disponibilidad 
del tiempo por qué dice que si em-
pleara el tiempo en preocuparse por 
consumir para sí, de hacerse con pro-
piedades, en pensar cómo acumular 
más dinero y en mantener fortunas, 
prácticamente no le quedaría tiempo, 
y en su cabeza apenas dispondría de 
espacio para pensar en cómo desa-
rrollar las distintas tareas de gobierno 
ni tiempo para la reflexión.

Pepe Mujica nos invita a cuestionar el 
perfil de nuestros governantes. Pero 
en esto, es el pueblo quien tiene la úl-
tima palabra. Es decir, los ciudadanos 
deben reflexionar y informarse para 
decidir qué tipo de cabezas pensan-
tes son las que quieren y qué valores 
humanos  priorizar.

9M COL·LABORADORS:  Clara Romaguera, kiko Yraola, Kimo Osuna, Pep Romaguera, Soledad Vega, Thomas Horst i Xavi Roca.
WEB:  www.noumassanet.org 
DIGUES LA TEVA a:  massanetdelaselva@iniciativa.cat

Ajuntament de Maçanet de la Selva. c/ Salvador Espriu, nº 1, CP: 17412. Maçanet de la Selva. Girona.

La dita
“Acumular la informació només és el primer pas per a la saviesa;

però compartir la informació és el primer pas per aconseguir la comunitat”

Butlletí    obert a la participació    contacta amb nosaltres 

places d’usuaris de fora de Maçanet 
i, els nens podran portar la seva car-
manyola amb el dinar de casa. 

Llavors, per què tanta intransigència 
amb el tema de la Llar que ha supo-
sat una despesa extra per les famí-
lies que només volien portar els seus 
fills mitja jornada, quan resulta que 
aquesta regidoria pot disposar de 
subvencions per resoldre al més pur 
estil caciquista la falta de recursos de 
la gent? Per què el propi ajuntament 
competeix directament amb la Llar, 

imposant unes tarifes irreals que fan 
que les famílies desapuntin els seus 
fills de la llar pel més de juliol i els 
apuntin al Casal? Quan professionals 
es faran càrrec dels nens del Casal i 
quina ratio hi haurà alhora de dinar? 
Quin perfil tindran els professionals 
que es facin càrrec dels nens durant 
aquestes setmanes? Com sempre, 
tornem a la política dels despropòsits 
i del talonari pre-electoral d´una regi-
doria que no té cap planificació ni a 
curt  ni a llarg termini més enllà de les 
quatre parets de l’ajuntament.

Getty Images

Proposta MESSE
Model Econòmic, Social, 
Sostenible i Estacionari

http://icvdecreixement.blogspot.com.es/

Per tothom i durant tota la vida
Com?

Integrant totes les prestacions per sota 
la Renda Bàsica Universal.

I amb una reforma fiscal progressiva.

LLindar de pobresa

Sense aplicar la 
Renda Bàsica 

Universal

Aplicant la 
Renda Bàsica 

Universal

20% 0%

De persones sota el llindar de la pobresa

Renda Bàsica Universal
RBU

Com?
Disminuint la jornada laboral.

Reduint dies laborables.
Prenent temps sabàtics.

Compaginant feina i estudis.

Aplicant RTT
Mitja laboral
9.00 a 15.13

Sense RTT
Mitja laboral
9.00 a 16.30

Atur
0%

Atur
22%

Repartiment del Temps de Treball
RTT

RBU RTT+ =
0 pobresa i 0 atur


