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ERC proposa reduir els impostos a
jubilats i persones amb pocs recursos
Al ple d’octubre, l’Ajuntament aprova cada
any les ordenances fiscals, és a dir els
impostos i les taxes que aplicarà l’any següent als cassanencs. Aquest és un acte
important i alhora necessari per a l’obtenció de recursos suficients per cobrir i donar un bon servei als cassanencs i
cassanenques. Es tracta de no fer pagar
ni més del compte, ni menys del que és
necessari per tirar el poble endavant i
sobretot, de no fer pagar justos per pecadors.
Això és, al nostre entendre, el que passa amb alguns impostos i taxes en l’actualitat, i per aquest motiu vàrem presentar
una proposta per intentar millorar-ho. L’impost més significatiu és l’IBI, conegut popularment com la contribució. I el col·lectiu
de jubilats i en general de famílies amb
un baix nivell d’ingressos el més afectat
injustament. No pot ésser que per un article de primera necessitat com és l'habitatge, s’hagi de pagar, un cop a l’any, més
del que la pròpia família ingressa en un

mes. Per això el nostre grup va fer la proposta de subvencionar fins al 90% l’IBI i
també alguns altres impostos, com el rebut de les escombraries, el subministrament d’aigua, o la llar d’infants, sempre i
quan es demostri que la família té uns
ingressos reduïts. Lògicament, vàrem fer
una sèrie d’indicacions per tal que hi hagués la màxima discreció per les persones que ho sol·licitessin.
La resposta de l’equip de govern va
ésser negativa i els arguments, al nostre
entendre, dispersos: que s’han de fer
números abans de regular-ho; d’acord,
per això no presentàvem una ordenança
feta, sinó que demanàvem que es fes des
de l’Ajuntament. Que els serveis social ja
ajuden les persones necessitades; compte, si no es regula, en primer lloc no ho
sap tothom qui ho pot necessitar i en segon lloc ni se sap amb quants diners s’ha
d’ajudar cada cas, ni quants n'hi calen a
l’Ajuntament per cobrir les necessitats.
Com que no hi ha previsió, les ajudes que

es fan acaben essent insignificants. I finalment la varen titllar d’oportunista.
Aquest és el tipus d’argument que es fa
servir quan no en tens cap de convincent.
També ho haguéssim pogut dir de la seva
proposta de rebaixar a tothom dues
centèssimes el coeficient del rebut de la
contribució, simplement per poder dir que
han rebaixat els impostos. Nosaltres entenem que els 5 milions de pessetes que
suposa per l’Ajuntament aquesta rebaixa, repartida entre tots els contribuents no
ho notarà gairebé ningú, i en canvi, si
aquests diners s’haguessin fet servir per
aquestes subvencions que nosaltres proposàvem hagués suposat un gran alleugeriment per aquelles persones que veritablement ho necessiten.
Esperem, com sempre, que les nostres
propostes, encara que siguin rebutjades,
serveixin per fer reflexionar i millorar en el
futur.
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Entrevista amb Emili Mató, candidat
a l'alcaldia de Cassà per ERC
El passat 8 de novembre, l’asgany que no està lligat a la
semblea local d’Esquerra Repolítica, sinó que et pot paspublicana de Catalunya de
sar a la feina, amb els
Cassà, va elegir Emili Mató i
amics... En aquest cas, amb
Palós, com a cap de llista per
una persona amb la que hi
aquest partit de cares a les pròhas treballat al costat i que
ximes eleccions municipals.
has donat molt per ella i ella
L’Emili té 39 anys, està casat
per tu, doncs que decideixi
amb Carmina Rabassedas i té
abandonar-te i fer-te fora
dos fills, la Laura i en Raimon.
d’allò que s’ha guanyat
És llicenciat en Geologia i ha
conjuntament, que en
treballat com a geòleg a l’Instiaquest cas era governar a
tut Cartogràfic, com a profesl’Ajuntament. Per tant, això
sor associat de la Universitat
era una qüestió personal
de Girona i com a professor de
més lligada a la condició
Secundària a un IES.
humana que no pas amb la
Anem-lo a conèixer una
política.
mica més.
Una altra raó per presen- Emili, com vas entrar al
tar-me va ésser el record
món de la política i quina ha
que tenia dels 2 anys d’haestat la trajectòria dins
ver treballat a l’equip de goIntervenció d'Emili Mató, a l'assemblea del grup, després de
d’aquest?
vern i d’anar transformant
- Vaig entrar a formar part de ser escollit cap de llista d'ERC
Cassà segons allò que ens
la secció local d’ERC l’any
havíem compromès en el
1993, a petició de l’aleshores president,
vàrem passar a l’oposició, quan el que
nostre programa. Fer això durant dos anys
Miquel Moncadas.
ens tocava era governar.
i notar que el programa era vàlid i que es
Vaig començar entrant als grups de tre- Com és que et decidissis a presenpodia aplicar et feia sentir útil i això crea
ball per preparar el programa electoral de
tar-te per cap de llista?
moltes ganes de tornar-ho a fer, ja que
cares a les eleccions de l’any 1995.Se- Per moltes raons. Al 1999 vaig optar
queden moltes coses per poder dur a tergurament per la meva formació com a
per buscar les màximes possiblitats de trome.
geòleg i interès pel Medi Ambient se’m
bar temps per poder dedicar a l’AjuntaUn altre tema que em va fer plantejarvan començar a encomanar que portés
ment i ho vaig aconseguir a través de guame encapçalar la llista, va ser l’experièntemes d’Urbanisme i Medi Ambient. Llanyar una elecció interna dins ERC, que
cia obtinguda durant tots aquests anys.
vors, a l’hora de formar la candidatura per
em va permetre entrar com a diputat proSé quines responsabilitats s’han d’assules eleccions, es va considerar oportú que
vincial i per tant aparcar la meva activitat
mir, els riscs que hi ha... i aquesta experijo en formés part i amb el resultat que vam
professional, en aquell moment professor
ència em dóna tranquil·litat. Tot i els ertreure (5 regidors) vaig entrar a l’Ajuntad’institut, a través d’una excedència. A
rors que tothom pot cometre, em sento
ment com a regidor a l’oposició. Aquests
partir d’aquí em vaig poder dedicar exclucapaç i amb seguretat de poder assumir
quatre anys em van engrescar bastant ja
sivament a les tasques de regidor i dipuaquestes responsabilitats.
que vaig preparar bastants mocions i em
tat provincial, que eren dues feines com- Desprès d’haver estat treballant duvaren fer participar com a portaveu del
plementàries. Després de la crisi, vaig ser
rant 8 anys per Cassà. Com definiries
grup en temes prou destacats com en la
portaveu d’ERC ja que ocupava el númeaquesta experiència?
reivindicació de la variant, la línia d’alta
ro 2 i l’alcalde va abandonar el grup.
- Molt engrescadora. He anat adquirint
tensió...
Per tant una raó seria la màxima dispouna visió global del poble i de les persoA les eleccions del 1999, es va creure
nibilitat per poder treballar pel poble
nes que hi viuen i des de diferents punts
oportú que anés de número 2 en la candiUna altra raó seria el caliu rebut d’unes
de vista. Amb el temps, vas coneixent tots
datura d’ERC. Com ja és sabut per totpersones que esperaven de mi que contiels àmbits, descobreixes els problemes,
hom, vam guanyar les eleccions per manués al capdavant d’aquesta representan’has de preveure de futurs i has de trojoria absoluta i vaig entrar com a regidor
tivitat del grup, en aquest cas com a cap
bar-hi possibles solucions. És engrescaa l’equip de govern i com a r tinent d’alde llista. Això, acompanyat evidentment
dor poder conèixer el poble d’aquesta
calde, fins que hi ha haver la crisi en què
d’un sentiment personal d’il.lusió .Aquest
manera, poder-hi treballar, i el més imToni Baulida i dos components del nostre
tema s’ha d’explicar molt bé, ja que molta
portant, poder-lo anar transformant per migrup van pactar amb l’oposició i a través
gent pensa que després del que ens ha
llorar-lo.
d’un decret ens va expulsar dels nostres
passat n’hi ha per anar-te’n a casa i evi- De quina manera t’han marcat els
càrrecs per donar-los a l’oposició. Condentment és un procés que és un desenfets que ha viscut la política municipal
següentment, i no per voluntat pròpia,
gany molt important. Però és un desenaquest any passat?
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- Un desengany bastant fort, però que
alhora provoca moltes i moltes hores de
reflexió sobre si realment el comportament polític que vam tenir en aquell moment va ser el més encertat. Pensaves si
realment havies fet alguna cosa malament
i això al final acaba repercutint en què la
teva formació política s’acceleri perquè
estàs reflexionant sobre com ha de ser la
teva actuació. Per exemple, com has de
procedir si t'adones que tu t’has compromès amb un tema en el programa electoral i que això potser no és el millor pel
poble. En la qüestió de la línia aquesta
era la postura d’en Toni. Jo li vaig dir que
això és una cosa que pot passar i que es
podria acceptar, però que, en tot cas, si és
un tema fonamental, important com era el
de la línia, no s’havia d’imposar sense
consultar prèviament la gent. Pots explicar que realment la informació que tens
ara, no la tenies a l’hora que vas fer el
programa electoral i en definitiva expliques aquesta informació i després consultes si tothom està d’acord a fer aquest
canvi. Tot i que nosaltres creiem que no
era el millor, no haguéssim anat contra la
voluntat del poble, si majoritàriament hagués demanat que es pactés.
També els fets em van fer reflexionar
sobre altres qüestions, com ara la de la
fidelitat dintre del grup. Sobretot, sobre la
fidelitat en el projecte i en les persones
que formen el grup i en tot cas no només
amb la persona que l’encapçala. Tot el
grup som aquí amb el mateix objectiu,
buscar el que és millor pel futur de Cassà,
no només l’alcalde. Per tant, s’ha de respectar l’opinió de totes aquelles persones que durant molts anys han dedicat
molt temps a col·laborar en el mateix projecte. Un cop tens el poder no les pots
despreciar.
- Com afrontes aquesta candidatura
com a futur màxim representant del poble?
- Amb moltíssima il.lusió i com un repte
molt important. Encapçalar una candidatura que pretén governar Cassà vol dir
que has d’acabar essent alcalde i ser alcalde imposa un respecte molt gran, s’han
de prendre decisions que afecten 8.000
persones. A més, hi ha moltes persones
que estan a l’expectativa de la teva feina
perquè volen que donis una bona imatge
del poble en conjunt i que tot el que vagis
fent a l’ajuntament faci la vida més fàcil i
agradable als cassanencs. Això és una
gran responsabilitat, de la que en sóc molt
conscient; però em sento capaç i sobretot
molt il.lusionat per assumir-la.
- Quan temps fa que ERC treballa en
el programa electoral de les properes
eleccions?
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Intervenció d'Emili Mató en un ple
municipal
- Jo diria que fa ben bé 10 anys. És un
projecte de poble que va arrencar al 1993
i que al llarg dels anys hi han treballat
moltes persones que l’ han anat concretant, millorant i actualitzant. En tot cas i
més concretament per aquesta legislatura, es va començar a treballar en primeres reunions al gener d’aquest any 2002
a un any i mig vista de les eleccions del
2003
Com definiries a l’equip que està treballant en aquesta candidatura?
El definiria com un equip ric. En el sentit
de que hi ha moltes persones que poden
aportar coses des de vessants diferents.
És un grup força heterogeni (edats variades, formació diferent, viuen en diferents
llocs del poble...); però, amb una visió
coincident de com treballar per al poble.
Des de la secció local d’Esquerra tenim
un document que recull deu punts que
són bàsicament valors, com per exemple:
fomentar la participació, posar els interessos comuns per sobre els particulars, actuar amb transparència, donar molta importància a la identitat del poble i de país,
posar molt d’èmfasi al desenvolupament
educatiu com una de les bases de la societat del poble, vetllar pel desenvolupament sostenible, etc.
Tota la gent que està treballant en
aquest procés coincideix en aquest decàleg. Un altre punt coincident és que al
grup hi ha moltes persones que han col·laborat o ho estant fent, d’una forma des-
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interessada pel poble, des d'alguna de
les entitats que existeixen.
En definitiva, un grup que pot aportar
moltes coses pel futur de Cassà des de
l’ajuntament.
- Quines creus que són les necessitats més importants que té actualment
Cassà?
- Jo crec que a Cassà li fa falta d’entrada una bona imatge que, desafortunadament, amb tot el procés que hi ha hagut
amb els fets succeïts en aquesta legislatura ha perdut.
I després d’aixó una empenta. Cassà
porta un cert endarreriment. Moltes vegades, faig el símil amb una botiga que va
fent, que va venent, que va treballant, en
definitiva que va bé, però que a poc a poc
va notant que perd algun client i no sap
ben bé perquè. Fins que el dia que s'adona que fa molts anys que no ha canviat
l’aparador, els seus productes, que no
s’ha renovat i que per tant va perdent
empenta. Penso que a Cassà li passa el
mateix i li falta una estirada forta en tots
els àmbits. Serveis a la persona, per
exemple el jovent on hi ha una important
mancança que fa que molta gent tingui
ganes de sortir del poble. Arreglar la seva
cara, els seus carrers. Des del punt de
vista econòmic potenciar el comerç. En
definitiva fer un Cassà més atractiu.
- En cas de ser escollir nou alcalde de
Cassà en les properes eleccions, quina
seria la primera acció que duria a terme.
- No he pensat quina seria la primera
acció que duria a terme sinó que he pensat més en la globalitat. En tot cas, també
penso que és molt important el treball de
grup. Sempre pensem que fan molt més
6, 7 persones que són els regidors que
des del govern han de tirar el poble endavant que no pas una sola persona, en
aquest cas l’alcalde. Amb això no vull, dir
que l’alcalde s’hagi d’amagar, sinó tot el
contrari que ha de donar la cara, però sí
que tinc molt clar que les idees ponderades, equilibrades i destinades a tots els
cassanencs seran molt més pensades per
un grup heterogeni, ampli i ric que no pas
per una sola persona.
Segurament, però, la primera acció que
faré si surto escollit com a alcalde serà un
discurs d’investidura pensat a engrescar
i il.lusionar els cassanencs i cassanenques perquè tornin a recuperar la confiança amb l’Ajuntament. La il·lusió i la confiança són fonamentals per tirar el poble
endavant.
Moltes gràcies i molta sort.
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