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INFORMACIÓ  DE LA SECCIÓ  LOCAL I DEL GRUP MUNICIPAL VIC 
 

        cERCular  Número.- 11  , Novembre 2004 
 
 
SECCIÓ  LOCAL : 
 
Nova Executiva a la Secció local de Vic 
 
El passat divendres dia 1 d’octubre es va elegir a Aleix Andreu com a President de 
la nova Executiva de la Secció local de Vic. L’Assemblea Local es va realitzar al 
Temple Romà de Vic, amb la participació d’una seixantena de militants. 
 
Durant l’Assemblea es va escollir a Aleix Andreu com a nou President, a més de 
Miquel Saborit (Organització), Joan Moreno (Imatge i Comunicació), Àlex Bassols 
(Política Municipal), Josep Ramon Soldevila (Tresoreria; Activitat Econòmica), 
Gràcia Ferrer (Secretaria de la Dona; Benestar Social i família), Josep M Diéguez 
(Cultura), Marçal Orri (Joventut), Jordi Gilabert (Urbanisme), Ramon Escarrà 
(Immigració), Francesc Galí (Promoció Externa), Nàsser Auquiad (Ass. Jurídica) i 
Marta Mir (Vocal). 
 

 
 
Cal destacar que l’Assemblea va batre un rècord d’assistència en la qual també s’hi 
va convidar al Secretari General del nostre partit, en Joan Puigcercós, el President 
Comarcal d’Osona, en Jordi Serra, el President del Consell Comarcal d’Osona, en 
Jaume Mas, i el Portaveu Comarcal de les JERC, en David Pujol. 
 
 
Homenatge a Lluís Companys en el 64 aniversari del seu assassinat 
 

 
 
El passat diumenge 17 d’octubre de 2.004, a les 12 h. la Secció Local d’ERC de Vic 
va homenatjar com cada any a la Plaça Lluís Companys de Vic, al nostre President 
màrtir, Lluís Company, que fou assassinat el 15 d’octubre de 1940, i a totes les 
víctimes de la repressió franquista. 
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En el transcurs de l’acte es va fer lectura de fragments, escrits i declaracions del 
President Companys, i lectura de poemes relacionats amb el seu afusellament ( 
Carner, Rovira i Virgili, Gassol ... ), a càrrec de Petra Martín, actriu, i Lluís Solà, 
poeta. Tot això acompanyat amb la música de Eric Herrera, músic, que va 
interpretar el Cant dels Ocells. 
 
Posteriorment van venir els discursos polítics a càrrec de l’Arnau Albert, President 
Regional d’Osona, Ripollès i Lluçanès de les JERC, i de l’Aleix Andreu, President de 
la Secció Local d’ERC de Vic. 
 

 
 
L’Aleix Andreu va tenir unes paraules de record per a Jaume Portell, ex-militant 
d’ERC. 
 
L’acte es va acabar amb l’ofrena floral davant del monument a Lluís Companys, i 
amb el cant dels Segadors. 
 
 
“Les mentides de l’11-M”, a càrrec de Joan Puig 
 

 
 
T’informem que el proper divendres, 26 de novembre, organitzem una xerrada sota 
el títol “Les mentides de l’11-M”, a càrrec de Joan Puig, Diputat d’ERC a Madrid i 
membre de la Comissió de l’11-M. La xerrada es realitzarà a la Sala Narcís 
Verdaguer i Callís de El 9 Nou, situat a la Plaça de la Catedral, núm. 2 de Vic, a les 
8:00 del vespre. 
 
Després de la xerrada, en Joan Puig serà entrevistat en directe per la televisió local 
El 9 TV, i posteriorment hi haurà un sopar reservat als militants d'ERC (lloc encara 
per confirmar). Tots els militants interessats en venir al sopar, poden confirmar la 
seva assistència fins al dimarts, dia 23 de novembre. Per confirmar, trucar al 
Secretari d´Organització de la Secció Local de Vic, en Miquel Saborit (tel: 
629.74.41.91), o bé, a l’administrativa d’ERC, la Laia (93.889.56.28). 
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GRUP MUNICIPAL : 
 
 
El passat dia 9 de novembre es va celebrar un Ple municipal de que en volem destacar dos 

punts: 

1.- Aprovar el text refós del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (P.A.U.M.) 

2.- Aprovar el Programa d'inversions 2004 - 2007 

 

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Vic ha destacat en 

nombroses ocasions la importància del PAUM.  Es tracta , tal com el defineix la llei d'urbanisme 

de Catalunya 2/2002, de 14 de març com "l'expressió de les polítiques municipals de sòl i 

d'habitatge i conte les previsions i els compromisos assumits per al desenvolupament dels plans 

d'ordenació urbanística municipal corresponents pel que fa al la reforma i millora urbanes, als 

equipament i a la generació d'activitat econòmica, dins el mars dels desenvolupament urbanístic 

sostenible." 

Una vegada aprovat pel l'Ajuntament, el PAUM havia de ser aprovat per la Comissió Territorial 

d'Urbanisme de Barcelona. Aquesta Comissió ha emès el seu acord i ara s'ha d'aprovar, per part 

de l'Ajuntament, el text refós entre l'acord municipal i les aportacions i modificacions aportades 

per la Comissió d'Urbanisme. Això és el que es va fer el passat dimarts. 

El Grup Municipal d'ERC, va tornat a destacar la importància del PAUM i la seva necessitat. El 

PAUM ha estat redactat sobre la base d'unes noves premisses urbanístiques provocades per una 

situació de fort dinamisme urbà que esta vivint la ciutat de Vic.  

Vic creix, físicament i demogràficament, com a conseqüència d'una colla de factors: 

- Noves condicions familiars, famílies uniparentals, etc. 

- Canvis en el sistema de producció industrial. 

- Immigració. 

- Pressió, cada dia més forta, de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

- Universitat. 

- Extensió del model de "comarca-ciutat" 

- Etc. 

 

El PAUM, és un instrument urbanístic que vol donar resposta a aquesta nova realitat. 

El Grup Municipal d'ERC, ha valorat positivament el component estratègic que comporta el 

PAUM, fins ara l'ajuntament de Vic ha estat dominat per una visió operativa que es limitava de  
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donar resposta al dia a dia. ERC ha reivindicat, des de fa molt de temps, la necessitat d'introduir 

una visió estratègica que ens permeti actuar mirant el futur, mirant cap on volem anar d'acord 

amb el model de ciutat que volem assolir. L'equip de govern ha actuat i continua fent-ho mirant 

enrera, reaccionant cop pot als esdeveniments. Considerem que aquest és un sistema dolent, un 

sistema del segle XIX per afrontar problemes del segle XXI.  

A l'Ajuntament de Vic hi manca visió estratègica, com també hi manca coordinació , s'aprova un 

instrument de la importància del PAUM que no solament incideix sobre urbanisme sinó que 

també té repercussions molt importants sobre altres àrees municipals i es fa sense la més 

mínima voluntat de coordinar res. Els exemples podrien ser molt nombrosos. 

- Comerç. En la carretera de Manlleu i Sant Hipòlit està apareixent una zona comercial molt 

potent ubicada en naus industrials, hi ho està fent sense cap mena de previsió per part de 

l'Ajuntament, només s'ha de veure les inexistents previsions d'aparcament i de circulació de 

vianants que presenta la zona. 

- Governació. Quins problemes de circulació comportarà l'obertura de la nova Rambla del 

Passeig, amb un model de circulació totalment diferent a la resta de les Rambles? Quina 

previsió hi ha en aquest sentit? 

- Participació ciutadana. Com es pensen generar autèntics "espais públics" en el sentit 

d'espais generadors de relacions humanes? 

- Promoció econòmica.- El PAUM preveu les anomenades "Zones de trasllat industrial". On 

s'han de traslladar les empreses afectades si els preus dels polígons industrials de Vic estan 

en mans dels especuladors?. 

- Immigració. Quina seguretat tenim de que el model industrial de la nostra comarca, 

autèntic pol d'atracció de la immigració, sobreviurà ?  

- Etc. 

 

Conclusió, per el Grup Municipal d'ERC  el PAUM és un pas necessari i positiu, per això hi 

vàrem votar a favor, però és un instrument en mans d'un equip de govern amb maneres de fer 

que corresponen al passat. 

 

2.- Pla d'inversions 2004 - 2007 

 

Aquest és un dels temes més importants que es poden debatre durant qualsevol Legislatura. El 

Pla d'inversions, com diu el seu nom, recull les inversions que preveu fer l'Ajuntament durant 

un determinat període. La proposta que es va aprovar  és ambiciosa i poques coses per no dir 

cap són les que podríem descartar, al contrari la realitat és que hi podríem afegir moltes altres 

actuacions igualment necessàries per la nostra ciutat.  L'evidència de que els recursos econòmics  
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municipals i la capacitat d'endeutament no fa possible fer-ho tot, converteix Pla d'inversions en 

un exercici de selecció i, com a tal , sempre difícil. 

Per al Grup Municipal d'ERC, el Pla d'inversions, no és només una qüestió exclusivament 

tècnica. Les prioritats en una proposta com aquesta són un reflexa del que podríem dir la 

concepció política i de model de ciutat de qui la fa. Per tant tot i considerar que molt del que es 

recull en la proposta de l'equip de govern també forma part del programa d'ERC per a Vic, cal 

manifestar que aquesta proposta no és un reflexa del model de ciutat i concepció que te 

Esquerra Republicana per a la ciutat de Vic. 

 No obstant això, la importància que te el Pla d'inversions per la ciutat en aquest període, ens ha  

portat a cercar la manera de poder donar suport a aquesta proposta. En aquesta línia hem 

plantejat alguns punts que voldríem que fossin recollits  en el Pla d'inversions 2004 - 2007.  

La proposta del Grup Municipals d'ERC es va centrar en els següents punts: 

- Soterrament, remodelació i millora de les ubicacions dels contenidors de deixalles i recollida 

selectiva. 

- Instal·lació de rellotges en les parades del Bus urbà. 

- Aparcaments i zones verdes en el Barri de la Plaça d'Osona. 

- Remodelació de la rotonda d'accés del Barri de les 4 estacions. 

- Estalvi energètic. 

- Casal de Joves. 

- Gespa artificial al camp de la UEVic. 

- Construcció d'edifici permanent adequat per a lavabos, serveis i dutxes de cara a zones 

d'acampada o estacionament d'autocaravanes  per esdeveniments com el Mercat de Música 

Viva, etc. 

- Guarderia infantil. 

- Habitatge social per  a joves. 

- Millora de la xarxa de telecomunicacions. 

- Supressió de barreres arquitectòniques. 

- Plans especials per a barris més necessitats. Remei, Caputxins, etc. 

- Foment del transport públic i us de la bicicleta. 

- Etc. 

 

A part dels que s'ha relacionat, hi ha una sèrie de propostes ja previstes, que considerem  

importants, la construcció del teatre-auditori-conservatori, reforma estructural de l'edifici del 

Seminari Vell, actuacions en equipaments esportius, etc. 

Un aspecte on el Grup municipal d'ERC ha insistit especialment, és en el tema del finançament. 

Hem d'evitar, per tots els mitjans, crear una hipoteca que pugui condicionar l'actuació de futurs 

consistoris municipals. 
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Recollides majoritàriament les nostres propostes i clarificat el tema de l'endeutament, el vot del 

Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Vic, va ser positiu. Ara ens queda la feina de fer un 

seguiment exhaustiu per tal de controlar l'execució de les actuacions previstes en el Pla 

d'inversions, aquesta serà una de les nostres tasques pel que queda de Legislatura. 

 

Josep M. Font 

Portaveu del Grup Municipal d'ERC 

Ajuntament de Vic  
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