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Una nova etapa plena d'oportunitats

Ara, l'esport… i sempre, les persones

Des de CiU entenem que Torroella de Montgrí i l'Estartit tenen una
potencialitat extraordinària i que cal aprofitar-la i treure'n el màxim
rendiment de cara als propers anys.
Les nostres accions realitzades durant l'anterior mandat varen
tenir una veritable vocació d'austeritat, honestedat i
transparència en la gestió dels recursos públics, amb un impuls
decidit pels mecanismes de millora del control democràtic i de
transparència i rigor de l'administració.

Catalunya ens demana unitat, grans consensos en aquest
moment històric. Als ajuntaments, part fonamental del procés cap
a la independència, també. És el que hem prioritzat en la
negociació i aprovació d'aquest pressupost per a l'exercici 2016,
que tot just iniciem, i en la planificació de les inversions per al
mandat fins al 2019.

Amb l'experiència acumulada durant l'anterior mandat i amb la
feina feta en unes circumstàncies molt difícils pel context
econòmic, ara ha arribat el moment d'avançar i fer efectives totes
aquelles polítiques que la situació d'austeritat i contenció de la
despesa anterior no ho feien possible. Ara és el moment de fer un
salt de qualitat i donar embranzida a projectes i idees que ens
projectin amb força vers el futur.
Malgrat que els resultats dels canvis que vàrem iniciar el passat
mandat són cada dia que passa més evidents, ens cal continuar
millorant en la gestió municipal i l'eficàcia de la nostra
administració. Ens cal augmentar i estendre a tot el municipi la
qualitat de vida i la societat del benestar. Per això, una de les
nostres principals prioritats serà la de fomentar, d'una manera
decidida, les polítiques relacionades amb l'acció social i la
reactivació econòmica, mantenint una política de contenció i
racionalització de la despesa. Tot això ja ho hem pogut veure en el
primer pressupost que hem aprovat aquest mandat. Ha estat
àmpliament treballada amb tots els grups municipals, i dóna
resposta als importants reptes que té el municipi en l'àmbit de les
polítiques socials, la reactivació econòmica i la millora dels
serveis i equipaments municipals.
Són uns pressupostos austers, realistes, però no per això menys
ambiciosos per consolidar la recuperació econòmica i l'estabilitat
financera municipal, i per poder generar oportunitats i fomentar la
cohesió social. S'incideix especialment en aquelles partides que
tenen una repercussió directa en el benestar i el dia a dia dels
ciutadans.
Des de l'equip de govern hem valorat totes i cadascuna de les
propostes de millora presentades pels diferents grups de
l'oposició. S'ha volgut donar resposta a les diferents sensibilitats i
prioritats dels grups, per aconseguir elaborar un pressupost que
atengui adequadament les necessitats del municipi i pugui ser el
màxim consensuat possible.
La partida d'inversions incorpora la planificació d'actuacions
sostenibles d'acord amb el context econòmic, la més important
de les quals correspondrà a l'ampliació i remodelació de la zona
esportiva municipal, una actuació que genera un ampli consens.
És l'hora de fer noves polítiques que retornin a la gent tot allò que
han donat en aquests darrers anys. Apostem i creiem per
polítiques actives que afavoreixen el desenvolupament econòmic
del nostre municipi i que han d'anar acompanyades de polítiques
de cohesió social, que vetllin pels que més han patit i que
pateixen els anys de la crisi.
També hem de vetllar perquè el desplegament de l'EMD de
l'Estartit, com a ens de desconcentració administrativa, sigui el
més eficient possible. Perquè això sigui així, cal que entre les
dues institucions existeixi la màxima sintonia i col·laboració
política possible.
Per a CiU, aquest mandat 2015-2019 serà determinant per
diversos factors. En clau nacional, el nostre país afronta un
moment decisiu de la nostra història i en clau local, hem iniciat
una nova etapa que, estic segur, estarà marcada per molts
factors amb un sol objectiu: treballar pel benestar dels nostres
veïns i veïnes.

Pel que fa a la gestió econòmica, ens hem proposat tres grans
objectius que ja s'evidencien en el pressupost d'enguany:
Primer. Fer un salt endavant en l'àmbit esportiu amb la dotació
d'una inversió suficient per al desenvolupament de la zona
esportiva municipal (3.000.000 euros). Tot plegat, sense oblidar el
del dia a dia de reposició i manteniment dels equipaments i la via
pública.
Segon. Al mateix temps, reduir progressivament l'endeutament
municipal fins a arribar al 64% al final del mandat (sis punts menys
que l'actual). Un endeutament totalment assumible per a la
capacitat econòmica i el dinamisme del municipi de Torroella de
Montgrí.
Tercer. Ajudar les famílies, comerços i empreses abaixant la
pressió fiscal. Amb aquesta finalitat ens hem proposat la rebaixa
de la taxa d'escombraries entre un 8 i un 10% en els quatre anys de
mandat. Aquest 2016 ja s'aplicarà una reducció del 3% als
particulars i un 2% a comerços i empreses.
Aquest pressupost del 2016, de 17,5 milions d'euros, consensuat
per tots els grups municipals del Ple, conté una planificació de les
inversions per als quatre propers anys del mandat (2015-2019). El
desenvolupament de la zona esportiva municipal n'és la prioritària,
però també preveu la nova biblioteca municipal de l'Estartit, el
Centre d'Interpretació de les Illes Medes al port (en el marc dels
equipaments associats al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes
i el Baix Ter) i avançar definitivament en altres projectes com el
horts socials, la nova seu de la Policia Local de Torroella o el
passeig marítim.
Els primers pressupostos d'un mandat són un reflex de les
prioritats d'un govern, i per a nosaltres és important destacar que
en aquest primer pressupost els augments més importants
(inversions a part) s'han de fer en els àmbits de la salut, l'educació,
l'acció social, la promoció econòmica i el turisme.
Estem fent passes decidits pel que fa a la transparència, la
participació, la sostenibilitat i la gestió econòmica. Un portal de
transparència propi, la creació de nous consells participatius que
ja estan treballant (esports, salut, urbanitzacions…), la promoció
com a destinació turística sostenible i accessible, la
racionalització de les inversions i la reducció de l'endeutament
municipal, en són els exemples pràctics.
Necessitem ser competitius en tots els terrenys. En els serveis,
l'agricultura, el comerç, la indústria o el turisme. Una competitivitat
que, al segle XXI, està estretament relacionada amb la seva
sostenibilitat. I en el cas de Torroella de Montgrí i de l'Estartit, el
manteniment d'alts estàndards de qualitat està íntimament lligat a
la preservació del nostre entorn natural i a la conservació del
patrimoni cultural. Amb un ús responsable dels recursos naturals,
l'avaluació permanent de l'impacte ambiental de les activitats i el
desenvolupament d'un urbanisme sostenible.
Hi ha un proverbi àrab que ens intentem aplicar en el dia a dia de la
gestió municipal:
«Qui vol fer alguna cosa,
troba la manera de fer-la;
qui no vol fer res,
troba qualsevol excusa.»
En tot aquest procés, cal agrair la implicació dels treballadors de
les diferents àrees de l'ajuntament i també el compromís de tots
els grups municipals amb les seves aportacions que ens ajuden a
millorar.
Per a un ajuntament, com per a qualsevol família, negoci o
empresa, està parat és anar enrere. I nosaltres volem anar
endavant. Caminem junts, doncs.
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UPM

CUP

Nous temps però velles maneres
de fer política

El canvi comença als municipisa

Els grups de l'oposició han treballat els últims mesos analitzant amb
lupa tot el pressupost, per fer-lo més social, amb una inversió més
equilibrada, i per resoldre la saturació de la zona esportiva.
L'oposició, que hi ha treballat conjuntament, ha proposat uns canvis
lògics i assequibles per a l'equip de govern. No és el millor
pressupost, però sí que millora substancialment el primer que
havien presentat CDC i ERC. Tot i així, és continuista, no ataca les
grans inèrcies i problemàtiques que continuen enquistades.
El treball en comú dels quatre grups de l'oposició s'ha de posar en
relleu. Des de posicions ideològiques dispars, els que les diverses
formacions tenen clar és que la política ha canviat. Que és temps de
diàleg, negociacions, de consensuar i de debatre tots els temes. I el
que resulta sorprenent és que l'equip de govern sembla que no ha
acabat d'entendre que no està en majoria i que sense deixar
participar prèviament a l'oposició en els grans temes difícilment es
podrà avançar. I no serà que tant la política nacional com l'estatal no
estan donant mostres que, quan no hi ha majories absolutes, els
pactes i les converses entre partits són absolutament
imprescindibles.
En comptes d'això, l'oposició, i especialment UPM, ens hem trobat
molts entrebancs, números que no quadraven, partides que han
aparegut del no-res i molt poca voluntat de diàleg per part de l'equip
de govern que, a més, ha esperat fins a final d'any a presentar uns
pressupostos que normalment es comencen a negociar a l'estiu. El
paper de l'oposició és necessari i molt beneficiós per a qualsevol
administració pública i no ha de fer por a ningú.
UPM i la resta de partits de l'oposició en cap cas han actuat intentant
bloquejar l'ajuntament. Al contrari, precisament en un exercici de
responsabilitat política hem intentat millorar els pressupostos i
racionalitzar inversions i despeses en benefici del municipi. Sabent
que uns pressupostos es poden prorrogar, però que poden
condicionar les inversions i frenar serveis i accions que són urgents i
necessàries.
Entre les propostes que UPM i la resta de grups de l'oposició hem
introduït als pressupostos del 2016 hi ha les següents:
S'ha demanat que s'estableixi un full de ruta per als propers quatre
anys per a continuar la recuperació del nucli antic, on s'especifiquin
els carrers i places en què s'ha d'actuar urgentment.
Hem aconseguit ampliar la partida del servei d'atenció a les famílies i
que forma part del programa de prevenció de la violència de gènere.
En aquest sentit,
també s'ha aconseguit que l'assistència
psicològica a famílies amb problemes es pugui fer durant tots els
dies laborables.
Respecte a l'EMD, s'ha arribat a un acord de mínims perquè pugui
continuar el seu desplegament ara que l'Entitat Municipal
Descentralitzada està fent les primeres passes. Però és bàsic
establir una base clara sobre la qual desenvolupar el govern de
l'Estartit per no crear conflictes i discussions absolutament evitables.
Pel que fa a la zona esportiva, hem exigit solucions efectives a la
saturació del camp de futbol i el pavelló aquest mateix any. Fa
setmanes que UPM s'ha compromès a assumir com a propis els
acords que surtin del Consell Municipal d'Esports. A més,
demanarem que es reforci aquesta àrea esportiva amb més
personal tècnic i administratiu.
També vetllarem perquè tots els treballadors municipals tinguin
reconeguda la plaça que ocupen, tal com fa temps que alguns d'ells
reclamen, sense que de moment se'ls hagi fet massa cas.
L'acord és positiu perquè aconsegueix rebaixar substancialment el
deute i això, a la llarga, donarà molt d'oxigen a les arques
municipals. I, en aquest sentit, tenim clar que aquesta ha de ser la
línia d'actuació no només en aquesta legislatura, sinó també per a
les següents.

El moment d'excepcionalitat política i històrica que estem vivint
ens obliga a pensar i repensar el model de país que volem.
Haurem de construir una república que sigui totalment nova, un
projecte engrescador que fa prop de trenta anys que la CUP
intenta construir als municipis.
El nostre marc ideològic preveu la sobirania nacional plena: un
projecte nacional que iniciem al principat i que finalitzem amb la
independència dels Països Catalans, sotmesos per França i
Espanya i on la repressió cultural és més ferotge que al Principat.
Entenem, però, que la independència nacional ha d'anar
acompanyada d'una sobirania social en què les classes populars
ocupin els llocs de poder per gestionar les institucions d'una
forma més justa. A aquests dos projectes sempre els
acompanyarà el feminisme, perquè considerem que no podem
construir cap societat al marge del cinquanta per cent de la
població.
En els propers mesos la CUP, des del carrer i les institucions,
continuarà treballant per la realització d'aquests tres punts
bàsics. El que ocuparà més pàgines serà la desconnexió amb
l'Estat espanyol. Volem tallar d'arrel amb totes les estructures que
fa temps que no ens representen, amb les lleis que no
emmarquen la nostra realitat i, fins i tot, amb les persones que
sustenten aquest sistema nacional opressor. De cap de les
maneres, seguint la línia que ja ha expressat la CUP, aquest
projecte nacional pretén trencar amb la classe treballadora
espanyola ni amb els pobles d'Espanya. El país veí compta amb
casos exemplars per a nosaltres que ens lliguen amb la seva lluita
nacional o de classe. Quan Ada Colau va expressar la voluntat de
fer de Madrid la capital de Catalunya es referia, potser, als tres
anys de resistència dels milicians durant la guerra civil. Nosaltres,
com és obvi, no hi creiem, amb aquesta capitalitat, però sí amb el
vincle que existeix entre nosaltres i la lluita a qualsevol racó del
món contra les forces feixistes.
En aquests vincles amb els pobles i classe treballadora ens
trobem amb la CUT, la Candidatura Unitària de Treballadors.
Aquesta organització política governa Marinaleda, una localitat
de Sevilla des del 1979, les primeres eleccions municipals
després de la mort del dictador. En aquests 37 anys de govern
ininterromput per majoria absoluta, Juan Manuel Sánchez
Gordillo i el seu equip de govern han demostrat que la política
municipal pot traspassar fronteres i fer de la utopia realitat.
Marinaleda serà recordada per les seves lluites als anys vuitanta
quan els pagesos lluitaven per les terres que, fins llavors,
formaven grans latifundis en mans de grans terratinents.
Finalment, han fet possible la frase zapatista que diu que la terra
ha de ser per a qui la treballa. És una comunitat en què moltes
decisions municipalistes són preses per la població, en ocasions
a mà alçada, i, per tant, gaudeixen de la legitimitat que
necessiten. Compten amb una taxa d'atur del 0% -quan a
Andalusia l'atur va arribar a ser el més alt de la Unió Europea.
Comprar una casa a Marinaleda costa 15 € i la llar d'infants costa
12 € mensuals. Aquesta taxa es basa en la premissa que tot
servei ha de tenir un preu assumible per als treballadors, que
cobren al voltant de 1.200 €. En aquell poble, en què hi ha una
plaça amb el nom de Salvador Allende, els polítics no cobren cap
retribució per la feina feta i no existeix cap cos de policia.
Marinaleda és un exemple de com es pot posar en pràctica el
contrapoder des del poder. Podem emmirallar-nos-hi per fer la
construcció d'aquesta nova Catalunya que volem deslligar
d'Espanya i hem de construir de nou. D'altra banda, aquell
municipi de menys de 3.000 habitants ha de ser exemple per a
Torroella i l'Estartit, ja que demostra que és possible bastir un
municipi més amable amb les classes treballadores i els altres
col·lectius que s'invisibilitzen.
És per això que la Candidatura d'Unitat Popular cedirà aquest
espai de la revista EL MONTGRÍ a una entitat, associació o
col·lectiu diferent en cada número. Per aportar una altra òptica
des del carrer, per donar veu a aquells que no la tenen i per fer
visibles a aquells que semblen inexistents.
Un membre de l'assemblea de la CUP
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El Ple ordinari de gener de Torroella de Montgrí va aprovar els
pressupostos generals per al 2016, després que l'equip de
govern acceptés incorporar part de les propostes de l'oposició
(UPM, CUP, L'EST i COET). Entre les millores hi ha la de
racionalitzar la inversió a la zona esportiva, la creació d'horts
socials, un projecte per a recuperar can Castells, a la plaça de la
Vila, el desenvolupament de la millora del nucli antic, el
compromís de consensuar amb l'Entitat Municipal
Descentralitzada de l'Estartit els fons que s'hi han de traspassar
després de les discrepàncies tècniques detectades i la reducció
del deute municipal per anar pagant cada vegada menys
interessos als bancs.
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LEST

COET

Aviat farà un any de la constitució de l'EMD de l'Estartit, un període
durant el qual s'ha començat a treballar d'una manera diferent
respecte al Consell Municipal de l'Estartit. L'EMD disposa de
noves competències, nou personal i una delegació de tasques als
diferents vocals.

Per una política diferent

Un president i sis vocals, dels quals 3 conformen el govern i 3
l'oposició, amb la voluntat, en aquesta primera etapa, que
l'oposició estigui informada de tots els passos que es prenen i que
entre tots es pugui avançar amb pas ferm.
Recentment s'ha aprovat el pressupost de l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí, que engloba també les partides que
pertoquen a l'EMD. Amb aquest muntant global, l'EMD, fent ús de
la seva autonomia, decidirà quin desglossament fa dels diners per
organitzar el seu propi pressupost.
El grup de LEST no està d'acord amb l'import que s'ha destinat a
l'EMD, que no s'ajusta al que preveuen la memòria i el conveni de
l'EMD. La interpretació s'ha fet unilateralment i no s'ha permès
debatre possibles errors interpretatius.
Convocar la primera comissió bilateral Ajuntament-EMD el 24 de
desembre va ser la primera prova de la manca de voluntat del
govern de l'Ajuntament (en minoria) de debatre un tema tan
important com aquest abans de portar a aprovació el pressupost
municipal.
Serà una responsabilitat de tots plegats que en les properes
comissions bilaterals es debatin temes d'interpretació i punts de la
memòria que són incoherents amb la realitat de l'EMD.
Sempre hem dit que tant la memòria com el conveni eren un punt
de partida que caldria modificar i adaptar a la realitat un cop es
posés en marxa l'EMD. Lamentablement, no tothom se la creu,
l'EMD, i no serà fàcil aconseguir les inversions i altres recursos de
què necessita disposar per al seu correcte funcionament.

Benvolguts/des veïns/es,
En primer lloc, des de COET, us volíem donar les gràcies a tots
aquells que heu fet possible que ens consolidem com a
plataforma ciutadana amb representació al nostre municipi
doblant vots i regidors.
En segon lloc, convidem tothom a participar d'aquesta política
diferent que durant tots aquests anys hem viscut.
El poble, a les darreres eleccions, va decidir que els grups que ara
són al govern no estiguessin en majoria. En aquestes darreres
eleccions, el poble va decidir que hi hagués més pluralitat, més
diversitat i que les decisions no depenguessin només d'uns pocs,
com ha passat sempre.
I això d'estar en minoria vol dir haver d'escoltar, vol dir haver d'obrir
les decisions, vol dir, en definitiva, canviar les formes que no hem
vist durant tot aquest temps; i això vol dir canviar la imposició pel
diàleg.
Avui veiem més clar que mai que les majories absolutes no són
bones i que l'existència d'un govern en minoria ha permès que, des
de l'oposició, aprovem el pressupost més plural i consensuat dels
darrers anys: aconseguir una congelació d'impostos, abaixar les
taxes d'escombraries, abaixar l'IBI per a les famílies nombroses,
aconseguir un pressupost més social i real a les necessitats de la
població, treballar per rehabilitar el nucli antic, crear més
participació ciutadana, reduir el deute reduint així la pressió fiscal a
les famílies, reduir despeses supèrflues, crear el consell d'esports i
donar-li força, treballar per un pressupost per a l'Estartit més
adaptat a les necessitats reals, crear per primera vegada un
mecanisme de control pressupostari per poder controlar el govern
en el compliment del pressupost, etc.
La participació és la clau

D'altra banda, des de l'EMD s'ha iniciat aquesta nova etapa amb
molta il·lusió. No serà senzill millorar la gestió, i en alguns casos
això implica prendre decisions controvertides, però sempre amb
la voluntat de fer millorar el nostre poble.
Actualment, hi ha diverses obres en marxa, que lamentem que
hagin pogut ocasionar molèsties als veïns durant aquests mesos,
però que de ben segur seran una millora per a tots nosaltres.
La nova escola bressol i el consultori mèdic, que acabaran els
propers mesos i permetran fer més accessibles aquests serveis
als seus usuaris i que, sobretot pel que fa a l'escola bressol,
suposaran un canvi qualitatiu importantíssim.
A més, en uns mesos està previst que comenci també la
construcció de la nova biblioteca, a la primera planta de la nova
escola bressol. Aquestes obres permetran la descongestió dels
espais de què disposa actualment el nostre poble, que són
clarament insuficients per la gran quantitat d'activitats i entitats
que en fan ús.
I aquestes inversions no són les úniques, ja que no podem oblidar
les obres del Club Nàutic (que a més d'obrir la façana marítima al
poble, cedeixen un nou edifici públic perquè sigui entrada a la part
marina del Parc Natural i un centre d'interpretació); les obres de la
Pletera (amb el projecte Life, subvencionat en gran part per la Unió
Europea, que retornen al seu estat natural les llacunes de la zona,
creant a més un seguit de rutes a peu i informació per al visitant), o
les obres del passeig del Molinet (per acabar l'obra que es va
iniciar amb la consolidació de la muntanya i que deixarà aquest
espai idíl·lic a punt per poder-ne gaudir plenament).
En definitiva, ens esperen uns anys de canvis i millores. Uns
canvis que haurien d'haver sigut prioritaris molt abans, però que
no són els únics que fan falta al nostre poble. La renovació del
passeig marítim, el passeig dels Griells, l'arranjament de
l'enllumenat, de l'asfaltatge i moltes altres inversions que
segueixen essent necessàries.
Amb el compromís de seguir treballant perquè arribin les
inversions necessàries, perquè es compleixin els compromisos
adquirits pel govern i perquè l'EMD doni els seus fruits ben aviat,
esperem poder comptar amb tots vosaltres per fer-ho possible.
Fa pocs dies es van reactivar les comissions sectorials i us
convidem a participar-hi, ja que des d'aquests òrgans de
participació ciutadana es podrà decidir en què s'inverteix una
petita part del pressupost, i perquè esperem que tothom es pugui
sentir part d'aquesta EMD que ha de ser un òrgan plural i eficient.
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Cada vegada ens agrada més que hi hagi participació, perquè
parlem, perquè ens coneixem, perquè veiem que ens apropem
una mica més. Sabem que el que tenim és real, aprenent els uns
dels altres i creixent en un concepte que a tots ens agrada. La
millor política és aquella que desperta l'ànima i ens fa aspirar a
més, ens deixa participar, ens informa, ens escolta i ens deixa
decidir.
Potser per a molts no som un partit especial, som un partit corrent,
amb pensaments corrents, que hem portat una trajectòria corrent,
un més, que no hem fet res singular i també que el nostre nom pot
quedar en l'oblit. Però aquesta experiència ha estat un èxit:
despertar d'una nova manera d'entendre i fer la política. I això és
només el principi, perquè hi ha molt per fer i tot és possible.
Hem escoltat, defensat i lluitat amb molt d'esforç, i la recompensa
ha sigut defensar el territori i les persones amb el que hem pogut,
però això per a nosaltres no ha estat més que suficient, ja que
encara tenim moltes més forces per continuar lluitant i defensant
les persones, el territori i el municipi. Però, com sempre, no es pot
tenir tot si no lluites per aconseguir-ho. Tot i que això no ens ha tret
que cada matí ens aixequem i diguem que avui serà un gran dia. I
encara que per a altres persones al llevar-se no creguin que sigui
un bon dia per a ells, hem lluitat per canviar-los el pensament.
Els temps que ara estem passant són diferents als que fins avui
hem viscut, s'han sobrepassat límits que no ens hauríem imaginat.
Hem passat d'un extrem a un altre, com quan surt el sol després
d'una tempesta d'estiu. Però creiem que aquests moments són els
que compten, perquè convius plenament amb tots els possibles
sentiments, de cop, sense temps per gaudir-los, sense poder-los
viure com ens mereixem per la situació que hi ha; però, això sí,
l'objectiu és el mateix, canviar la vella política i fer que les persones
siguin la nova força de la política, siguin les realment vencedores.
Sabem que ens costa posar-nos d'acord, sabem que quasi mai
ens posem d'acord, sabem que ens discutim molt, però també
sabem que quan arribem a acords conjunts, és el millor que ens
pot passar per a tots. I que tots aquests impediments que veiem en
la vella política es poden superar; perquè, malgrat les nostres
diferències, tenim alguna cosa molt important en comú: volem que
la política sigui del poble i per al poble.

