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Projecte Camins
Escolars Segurs
i Espai Jove

Des de l’inici de legislatura estem portant a terme dos
projectes que sortien al nostre programa. Un el gestionem
des de les àrees d’Educació, d’Urbanisme i de Medi Ambient i es tracta dels Camins Escolars Segurs. L’hem estructurat en fases, la primera de les quals comença a la
plaça Quintana i Combis, segueix pel c. del Roser fins a
la ronda Pau Casals i acaba a l’Espai Montgrí. Està composta de voreres amples, carrils bici, zones enjardinades
i, per garantir la seguretat dels infants i usuaris, també
hi posarem dos semàfors. Estem pendents de l’aprovació
del projecte definitiu i posterior licitació i execució.
Ja hem començat a treballar en la segona fase del projecte, que serà entre l’Espai Montgrí i la zona esportiva.
Tenim el suport de totes les escoles, les quals fan una
tasca educativa i de conscienciació per fomentar l’autonomia dels alumnes en un entorn segur i sostenible.
L’altre projecte important per a nosaltres és la creació de
l’Espai Jove al convent de les Clarisses. En el procés de
participació ciutadana es va designar un local per ser
destinat a lloc de reunió i d’organització d’activitats destinades a aquest col·lectiu. Aquest espai actualment l’utilitza el Centre de Distribució d’Aliments. Comptem que
les properes setmanes podran traslladar-se a un altre
local i, per tant, podrem fer les obres d’adequació.
Hem hagut de superar moltes dificultats, però ens il·lusiona pensar que tots els esforços han valgut la pena.
Són dos projectes que estem segurs que milloraran molt
la qualitat de vida del nostre municipi.

Arribem a l’equador d’un
dels mandats més difícils
de les darrers dècades

Hem arribat a l’equador del mandat. No ha estat un període gens fàcil. Segurament vivim un dels moments
més difícils de les darreres dècades. La pandèmia ha
trastocat les nostres vides, però no podem oblidar que a
Torroella i a l’Estartit també hem patit greument els efectes dels temporals Gloria i Sant Jordi. Superada la fase
més dura, seguim planificant i projectant. Treballem per
fixar unes bases sòlides que ens permetin sortir-ne
reforçats com a municipi.
Estem preparats i il·lusionats per seguir millorant el nostre municipi amb uns primers projectes i actuacions
que ben aviat veuran la llum: urbanització integral del
carrer Fàtima, inici dels projectes del Pla de Sostenibilitat, finalització de la nova biblioteca de l’Estartit, darreres
dues fases de l’Espai Medes, millora en la seguretat vial,
i tindrem el nou pavelló a ple rendiment. Aquests en són
alguns exemples, però el dia a dia és molt intens. L’atenció als serveis socials continua essent una prioritat; seguim essent molt curosos en la gestió econòmica, la
reactivació econòmica i la promoció de la destinació.
Malgrat la cinquena onada de contagis, estem encarant,
sens dubte, el final de la fase més dura. Hem vist que
no ens podem relaxar. Per tant, mentre duri la situació,
per a l’Ajuntament la lluita contra la pandèmia i la
crisi econòmica continuarà essent una prioritat.
No volem acabar sense felicitar-nos per la llibertat de la
Dolors Bassa. Des del seu indult i sortida de la presó,
Torroella i l’Estartit tornen a somriure.

Ser al govern només per
ostentar el càrrec, però
sense governar

A algú li pot semblar una exageració, però gestionar malament el dia a dia no és governar. I els grans temes que
té pendents el municipi estan estancats. Si copiéssim un
article anterior que ja vam fer denunciant la inacció del
govern d’ERC i UPM seria igualment vigent, però empitjorat, pel pas del temps. Això sí, fer-se fotos inaugurant
obres parcialment acabades i no accessibles no se’n descuiden pas.
Ara hem sabut que descomptar taxes als firaries per compensar-los dels estralls de la COVID-19 resulta que es pot
fer, però als comerços i empreses locals, pel mateix concepte, no. Ens fa molta curiositat saber l’argument macroeconòmic que hi ha al darrere, que és econòmicament
racional i eficient ajudar a empreses de fora del municipi
i, en canvi, no fer-ho amb les del propi municipi. Se’ns escapa alguna cosa.
La realitat, però, és que la falta de diligència d’aquest govern per recuperar el terreny que des del 1991 un privat
hauria d’haver tornat a l’Ajuntament és clamorosa. La mateixa falta de diligència ens la trobem amb el conveni entre
l’Ajuntament i l’EMD. El mateix ens passa amb la concessió de l’aigua potable, ni tan sols es plantegen de municipalitzar un servei tan essencial.
Mentrestant, la brutícia i la inseguretat als carrers de l’Estartit (alguns més que d’altres) reflecteixen que ni la gestió
del dia a dia són capaços d’afrontar. Interpel·lem directament als que havien estat els nostres socis de govern, al
grup d’ERC, que ens expliquin bé allò que ens van dir que
amb 10 regidors farem més feina. Ens ho expliquen?
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RENOVABLES SÍ, PERÒ
NO AIXÍ
Sembla que de cop i volta ens volen fer entrar amb calçador les energies renovables. La teoria en si, no ens sembla
dolenta, ja que des de sempre, la nostra organització s’ha
caracteritzat per un ferm compromís amb l’ecologisme,
amb una mirada llarga cap a un futur verd i sostenible.
Però quan aquells amb qui sempre hem estat confrontats,
en tantíssimes coses, com ara el model energètic, ara ens
vulguin fer creure que s’han tornat ecologistes i que creuen
en un futur verd, ens fa dubtar i malfiar.
Cal uns transformació total, fins i tot de sistema. Aquest
model «ecologista-capitalista» que ens proposen, ni és
verd, ni és ecologista, és simplement capitalista. Doncs, si
no fos perquè en trauran un gran i sucós benefici econòmic, que omplirà les butxaques dels de sempre, que l’energia provingui de l’energia eòlica, solar o nuclear, els
seria completament igual. Per a ells, l’únic objectiu és el
benefici econòmic. Sense pensar ni un sol moment en l’impacte social, ecològic, ambiental i estètic.
Amb la implantació del projecte del Macroparc Eòlic Tramuntana, es pot arribar a consumar una agressió sense
precedents al territori, amb un impacte ambiental que pot
fer un mal incalculable.
Tenim un territori a bastament capaç d’oferir i subministrar
energia per al conjunt del país, sense la necessitat de carregar-se un dels espais naturals més rics i sensibles.
D’alternatives en tenim moltes, de territori només un.
Per això, des de l’Assemblea Local de la CUP de Torroella,
diguem RENOVABLES SÍ, PERÒ NO AIXÍ!

Critiquem els 5 anys de
govern d’UPM i ERC.
Diem les coses com són

El 20 de juliol va fer 5 anys de l’entrada al govern del nostre
ajuntament dels partits d’UPM i ERC. La situació és insostenible. Any rere any, ens han pujat taxes i impostos; han
incrementat el capítol 1 ( sous i salaris ); segueixen invertint
prop de 2 milions d’euros anualment en inversions que ara
no toquen; tenen aturat, sense explicació coherent, la licitació del servei d’aigua potable del municipi; volen privatitzar un equipament esportiu municipal, donant una
subvenció de centenars de milers d’euros a una empresa;
tenen diverses àrees de l’Ajuntament amb un desgavell
monumental, per la manca de GESTIÓ POLÍTICA, com
poden ser: URBANISME (estan fent urbanisme a la carta
i d’amiguisme), TURISME (políticament nul·la gestió política ) UOM-“La Brigada” (una imatge val més que mil paraules, vostès veuen com està el poble) NETEJA I
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (molt mala gestió política
del servei contractat i que paguem molts milers d’euros).
Podríem dir-ne més, però queden molts més L’IM. En pàgines i articles anteriors de tots els L’IM podran llegir que l’Ajuntament funciona i fa moltes coses, però quan arribin a
l’apartat dels grups municipals, podran llegir la realitat de
la situació a l’Ajuntament i l’EMD, que l’equip de govern NO
explicarà mai i que només podrien saber-ho si tinguessin
l’oportunitat d’assistir als plens. Us convidem a assistir-hi.
Algú sempre dirà allò de: COMPROMÍS menteix!, i la veritat
és que no tenim cap necessitat d’explicar mentides i fer
crítica destructiva. Expliquem i diem les coses com són.

“SEGUIM”, però per
anar a on?

El camí per a reactivar
Torroella de Montgrí

“Seguim”, la paraula preferida del president de l’EMD de
l’Estartit (Més per l’Estartit-UPM). Però encara no queda
clar el que seguim fent. Sense rumb, sense accions, sense
solucions?
Les passades eleccions municipals, el senyor Ferrer i el seu
equip van dir als veïns i veïnes de l’Estartit que votar UPM a
l’Estartit seria fantàstic per al poble. Van intentar camuflarse sota unes sigles diferents (Més per l’Estartit), però poc
cal gratar per veure que ells mateixos conformaven la llista
d’UPM a Torroella. Un únic partit amb sucursal a l’Estartit.
I aquest govern del canvi, que té majoria a l’Estartit i també
a Torroella, ha aprofitat aquests dos anys per augmentar
el pressupost de Torroella i reduir el de l’Estartit.
2 anys en què el conveni entre EMD i Ajuntament s’ha prorrogat 3 vegades fins a deixar-lo caducar, finalment, el passat juny. El poble de l’Estartit inicia una nova etapa que pot
acabar amb la dissolució d’una entitat que ha costat molts
anys aconseguir. Sense conveni, sense pressupost, amb
menys serveis, menys personal i menys dedicació. Firmar
un nou conveni implicaria més recursos per a l’Estartit i,
òbviament, menys per a Torroella.
Pot semblar estrany que un president d’EMD deixi perdre
allò que dona sentit al seu càrrec, però no ens pot estranyar gaire de qui sempre va dir que no creia en l’EMD. Ens
governa un partit que no creu en l’EMD, ni creu que l’Estartit sigui digne d’autogestionar els seus recursos.
El senyors Ferrer i Colomí han fet un pacte per salvar Torroella a costa de l’Estartit.

Va passant el temps i totes les propostes que portaven els
partits no les veiem reflectides enlloc. Tot allò que havien promès fer per als habitants de Torroella ha quedat ja en l'oblit.
Però aquí som nosaltres, Ciutadans, que ens comprometem
a complir tot el que portàvem en ment quan vau confiar en
nosaltres aquell 14 de febrer, mirant sempre pel bé de tots
els torroellencs i torroellenques.

Gràcies a la nostra contínua persistència diària hem accelerat
i aconseguit el primer canvi, que és un canvi en la plica de la
recollida d'escombraries. No ens quedarem aquí, sinó que
continuarem fins que la problemàtica del nostre municipi estigui resolta al 100 %.

Ara, el nostre objectiu principal és la recuperació econòmica
del municipi creant llocs de treball de qualitat, sobretot intentant ajudar la gent jove perquè pugui tenir oportunitats i
no hagi de traslladar-se a les ciutats per poder tenir l'oportunitat de treballar d'allò que han estudiat.

Hem d'aconseguir que Torroella de Montgrí sigui un municipi
atractiu per emprendre negocis i que les empreses puguin i
vulguin venir a instal·lar-se a la nostra localitat.

Amb tot això, no oblidarem l'impuls d'un pla municipal que
faciliti el reemplaçament generacional dels treballadors autònoms, el manteniment de l'activitat i l'ocupació en negocis
sense successió empresarial de Torroella de Montgrí.
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