Escriuen els grups municipals

Escriuen els grups municipals:
UPM · Unitat i Progrés Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya
Junts per Catalunya
CUP Torroella
Compromís amb Torroella i l’Estartit
L’EST · L’Estartit Som Tots
Ciutadans

UPM · UNITAT I PROGRÉS MUNICIPAL
L’ANY DE LES VACUNES
La vacunació massiva que es va iniciar a principis del 2021 al
nostre municipi ha permès que, a poc a poc, s'anés normalitzant la
vida dels nostres ciutadans i recuperéssim vells hàbits de la
prepandèmia de la COVID-19. El personal sanitari del CAP s'ha
hagut d'esforçar molts mesos més per aconseguir arribar a uns
índexs d'incidència dels virus molt i molt baixos. També hem de
valorar la resposta ciutadana que, massivament, ha optat per
vacunar-se, augmentar la immunitat de grup i frenar l'avenç de la
malaltia.
Amb la pandèmia més controlada que l'any anterior hem pogut
centrar més esforços en els projectes de futur que canviaran el
nostre municipi pels pròxims anys. Principalment pel Pla de
Sostenibilitat Turística que va començar a caminar el mes de febrer
i que, amb un pressupost de 3,6 milions, impulsarà la
transformació de l'Estartit i Torroella com a destinació turística,
amb una trentena d'actuacions. Entre aquestes, les primeres són la
remodelació del parc de la Pineda, la creació d'un aparcament
dissuasiu a l'entrada a l'Estartit i el pla de senyalització turística i
cultural del nucli antic de Torroella.
Si el 2020 va ser un any de desgràcies, aquest 2021 ha estat un any
de recuperació. Hem estat escollits com a exemple de
dinamització turística i econòmica post-COVID-19 i s'ha anat
recuperant l'activitat comercial. S'ha fet un bon balanç de la
temporada estiuenca malgrat el seu inici incert per les restriccions

sanitàries, però amb un agost excepcional amb unes xifres de
negoci similars a les del 2019. A l'estiu també hem tancat el passeig
de Catalunya durant part de la nit després de comprovar, en una
prova pilot, la valoració positiva que en feien els veïns i els
comerciants. També s'ha començat a reurbanitzar el carrer de
Fàtima, que el 2022 tindrà un aspecte nou i modern.
També hem seguit apostant per millorar el sistema de recollida de
residus i el reciclatge. La concessió de la bandera verda
d'Ecovidrio n'és un bon exemple. I, sense dubte, ens queda per fer
molta feina en aquests aspectes d'energies netes, reciclatge i
conservació del medi ambient. El 2021 no ha estat fàcil en aquest
darrer aspecte. El 22 de juliol es va iniciar un greu incendi que va
acabar calcinant unes 91 hectàrees de les Dunes. Aquest incendi
es va afegir a la dotzena de focs que s'havien detectat i que,
òbviament, no podien ser fruit de la casualitat. Per això es va
demanar tant a la Policia Local com als Mossos que treballessin
amb Bombers i Agents Rurals per esbrinar qui hi havia darrere
aquests focs. La investigació va acabar amb un detingut.
Protegir el nostre patrimoni natural també implica rebutjar
projectes com el macroparc eòlic marí que, sota l'aparença d'un
projecte verd, pretén deixar-nos un paisatge de molins de vent rere
les illes Medes. És evident que el futur passa per les energies
renovables, però la nostra aposta ha de ser més propera a
l'autoconsum, domèstic i municipal, que no pas per grans
infraestructures més pròpies del model energètic actual que un de
creat per al futur.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
EQUADOR
Hem superat la meitat del mandat i som en aquell punt on tenim
moltes carpetes obertes i frisem perquè els projectes es
materialitzin. La tramitació administrativa és feixuga, però el treball
constant i moltes vegades discret dels regidors d'ERC comença a
donar fruits. Així hem vist l'inici de les obres del carrer Fàtima, un eix
important que uneix el nucli de la vila amb les escoles i la zona
esportiva, i també pas habitual de caminants i ciclistes cap al
Montgrí. Aquesta serà una de les vies de camí segur cap a les
escoles, projecte que aviat s'iniciarà en la seva primera fase al
carrer del Roser.
L'adequació d'una part del convent de les Clarisses com a Espai
Jove ja ha començat i l'any que ve ja es dibuixarà com una realitat
notable de millora de la vida social i cultural del municipi.
En matèria de medi ambient hem fixat les bases perquè Torroella de
Montgrí i l'Estartit facin un pas decidit cap a la transició ecològica.
Tenim molt clar que ha de ser la nostra aposta de present i futur. Així
doncs, hem començat a treballar projectes de comunitats
energètiques, mobilitat, economia sostenible, etc.
En matèria de gestió de residus, després d'una intensa feina de
reorganització del servei, comencem a dibuixar com ha de ser el
futur, pensant en un nou contracte de gestió encarat a la reducció,
la reutilització i el reciclatge. Cal posar els mitjans a l'abast de la
ciutadania per poder arribar a índexs de reciclatge màxims. Els
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serveis bàsics han de ser els més propers i la feina i la gestió han de
ser el màxim de dignes. Per això, el proper any internalitzarem el
servei d'enllumenat públic i apostem també per la internalització de
la gestió de l'aigua potable. Com dèiem, gestió transparent i treball
digne són les fites que ens marquem, convençuts que al mateix
temps millorarem notablement el servei a la ciutadania.
La base de la feina està feta i ben feta. Aquest any ens cal vetllar
perquè es materialitzi de forma reeixida i començar a pensar en
nous projectes. És una tasca vital per a l'Ajuntament. M'agrada dir
que en el pas per una regidoria cal deixar molta feina feta, però
també molta per fer. Això permet als nous equips no començar de
zero. I si les línies mestres estan ben marcades, permet mantenir un
rumb i ritme sòlids, que faran que la ciutadania disposi sempre dels
millors serveis i oportunitats.
Encarem, doncs, la segona meitat de la legislatura amb la il·lusió i
l'esperança de qui ha passat moltes dificultats i en veu la sortida.
Han estat dos anys molt durs, on hem hagut d'improvisar i buscar
les millors solucions per dificultats que, en iniciar el mandat, ni
podíem imaginar. Encertadament, al mateix temps de capejar
aquest temporal, hem mantingut la feina de mirada llarga, no hem
renunciat als projectes que dúiem amb il·lusió als nostre programa i
això ens permet ser positius amb el futur més immediat.
Entre tots construirem un futur millor, més verd, més just i més
pròsper. El repte és gran, però la gent d'ERC estem disposats a
treballar-hi cada dia.

JUNTS PER CATALUNYA
DESGOVERN D'UPM i d'ERC

conveni porta associada una forma de finançament, que determina el
pressupost.

UPM i ERC fa temps que han dimitit de governar i s'han convertit en
una mena de gestoria gris de l'Ajuntament. Ho desgranarem amb un
parell d'exemples. I acabarem amb una felicitació i bons desitjos.
En primer lloc, la discussió en el darrer Ple entre el secretari municipal
i un regidor i les interpel·lacions a una regidora, totalment fora de lloc
(el secretari només ha de donar fe pública i assessorar en termes
legals, no pas entrar en debats polítics en un ple). I en segon lloc, el
lamentable espectacle donat pel president de l'EMD i pel president de
la Corporació en relació amb la discussió pel pressupost de l'EMD.
Quant a la discussió que va encetar el secretari amb el regidor Jordi
Cordón i la interpel·lació a una regidora de Junts: el secretari hauria
d'haver explicat jurídicament els termes d'una sentència i per què
considera que es pot recórrer. La sentència condemna en primera
instància l'Ajuntament per una presumpta mala praxi del secretari.
Però es va extralimitar de les seves funcions. L'alcalde hauria d'haver
tallat aquella intervenció i no ho va fer. Que el secretari sembli que hagi
assumit el lideratge que hauria d'ostentar l'alcalde ens sembla que no
és correcte, però hi ha hagut algú que, per acció o per omissió, li ho ha
permès. I aquest algú no és altre que l'equip de govern d'UPM i d'ERC.
D'altra banda, la relació d'UPM i Més per l'Estartit (que governa l'EMD)
es pressuposa més que fluida, són el mateix partit. Dos anys de
pròrrogues del conveni anterior i els petits canvis que incorpora el nou
document ho diuen tot de la poca voluntat del govern d'UPM i ERC i
de l'equip de govern de l'EMD per aconseguir un millor acord. I el

Que UPM, ERC i Més per l'Estartit no hagin estat capaços de reunir-se
abans de fer una proposta inicial de pressupost només posa de
manifest la poca consideració que tenen de cara als ciutadans de
l'Estartit. Se'ls estan passejant. La forma de finançament de l'EMD
hauria d'estar en constant revisió, per donar a tots els ciutadans el
tracte més just possible i sembla que ni UPM, ni ERC ni l'equip de
govern de l'EMD en té cap gana.
Que al president de l'EMD se li assigni una tauleta més baixa i
separada de la resta, al Ple de la Corporació pot semblar anecdòtic
però en aquest context a nosaltres ens sembla una falta de respecte
cap a la institució. I que el president de l'EMD no ho reclami, també.
Que, a més, deixi anar que si cal arribaran als jutjats per aconseguir
“allò que és seu”, no sembla la millor manera de tenir unes bones
relacions entre dues institucions. Recorden que vostès són aquí per
administrar la cosa pública?
No volem acabar aquest escrit sense enviar una felicitació i un
agraïment als diferents equips, responsables i a tots els que han
col·laborat amb la revista El Montgrí, amb motiu del número 50 de la
publicació, amb el nostre desig que en pugui anar celebrant molts
més!
I us desitgem a tots que tingueu una bona entrada d'any 2022, gràcies
per la vostra confiança!

CUP TORROELLA

Sembla ser, segons anem veient i pel poc que ens explica l'actual
govern local, que des del consistori s'estan fent passes cap a un
canvi de model pel que fa al servei municipal d'aigua. Actualment,
aquest servei ve prestat per Sorea, que pertany al grup Agbar.
Des de la CUP, entenem l'aigua, així com els altres serveis bàsics,
com a un bé que hauria de ser a l'abast de tothom, i no una font de
negoci, mai millor dit. Malgrat ser Sorea l'única empresa de serveis
que col·labora de manera relativament activa amb l'Ajuntament pel
que fa a serveis socials, per a la CUP això és insuficient. No podem
entendre ni compartir que mitjançant aquest bé essencial que és
l'aigua, alguns s'omplin les butxaques a la vegada que tanta gent té
autèntics problemes per poder assolir aquesta despesa.
Des de la CUP sempre hem apostat per la municipalització d'aquest
servei. Així ho hem pregonat sempre, i així ho hem recollit als nostres
programes electorals. I malgrat insistir repetidament amb aquesta
proposta als diferents governs municipals, la resposta sempre era la
mateixa: NO.
Com dèiem al principi, sembla que s'estan fent passes cap a un canvi
de model. No en sabem gaire res, mal que ens pesi. Però el fet que el
consistori estigui valorant aquesta possibilitat, ens suposa una
enorme satisfacció.

Desconeixem quin serà el final d'aquest projecte. Per a nosaltres,
obvi, seria ideal una municipalització completa del servei. Tot i que
sembla que la proposta amb més punts actualment, és una
municipalització parcial. No en sabem les condicions, ni quina és la
voluntat real d'aquest govern municipal. El cert és que toca renovar
l'actual model per fi de contracte de l'anterior, i des de la CUP
celebrem que no es tanqui aquesta porta, tal i com s'ha fet fins ara
cada cop que ho hem proposat.
De tot plegat només ens queda esperar a veure què vol fer el govern,
en quina mesura ens deixaran participar de tot plegat i, sobretot, com
es portarà aquest procés de cares al poble, als veïns i veïnes, que al
cap i a la fi, són els usuaris del servei i qui més en patirà les
conseqüències o gaudirà dels beneficis si això surt d'una manera o
d'una altra.
L'aigua, la llum i el gas, com a serveis bàsics necessaris que són per
a fer de qualsevol habitatge un espai digne per viure, han de ser a
l'abast de tothom, i el negoci no hi ha de tenir cabuda. Fins ara ens
han demostrat, fins a punts vergonyants, que la seva riquesa és la
nostra misèria. I això no ho podem permetre. Per això, des de la CUP,
sempre lluitarem per fer d'aquests serveis bàsics un bé accessible
per a tothom. Per unes vida digna, uns serveis dignes.
Sabem que és complicat. Però el primer que cal, és voluntat de
canviar les coses. Ens hi posem, govern?

COMPROMÍS AMB TORROELLA I L’ESTARTIT
AJUNTAMENT TORROELLA de MONTGRI i EMD L'ESTARTIT:
MENTIDES I VERGONYES!
Començar un article amb un títol com l'exposat semblaria que la gestió
del dia a dia dels nostres governs a Torroella de Montgrí i a l'Estartit és
com un culebrot de tardes. Doncs bé, no és ficció, és realitat.
La gestió d'UPM i ERC dona per a un guió atapeït de desconfiances,
mentides, vergonyes, acomiadaments improcedents, licitacions
incorrectes, indefensió dels interessos públics, negociacions amb
nocturnitat i traïdoria, etc. Amb tot això tindríem culebrot per dies i
dies. Per sort, estem entrant en la darrera temporada , ja que a un any
vista, començaran a pensar en les eleccions del maig del 2023.
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Les desconfiances entre els dos partits al govern (UPM i ERC) fan que
el dia a dia sigui com jugar a la ruleta russa. Cada dia que passa mai
saps quan sortirà un drap brut que esquitxa un/a regidor/a o un/a
altre/a. Això porta a tot un seguit de mentides que molt àgilment fan
arribar a la ciutadania pels diferents mitjans de comunicació que
controlen. I si a això hi afegim el comportament de cares a la gent
d'alguns membres del govern, ja sigui en actes oficials, com en
situacions solemnes, fa que sentim tots plegats una immensa
vergonya.
Mentides i més mentides estan a l'ordre del dia. Pugen any rere any
(el 2022 no serà una excepció ) impostos i taxes, però l'alcalde, el Sr.
Colomí, surt als mitjans de comunicació dient: «NO hem pujat
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NO ANÀVEM TAN ERRATS...
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impostos». Escampen als 4 vents ajudes a les famílies, autònoms i
pimes per minimitzar els efectes de la pandèmia i en comptes
d'ajudar miren cap un altre costat fent enginyeria financera, demorant
pagaments, però OBLIGANT A PAGAR la totalitat dels impostos i
taxes com si res. I així podríem seguir.
L'Ajuntament s'ha convertit en un lloc de treball “insegur” per als
interins que fa més de 10 anys que són en els seus llocs de treball. És
a dir, que si ets segons qui, t'acomiaden a la mínima de canvi. Són
diversos els treballadors que han perdut el seu lloc de feina per
voluntat explícita dels governants i no per desmèrits professionals. En
algun cas han fet el procés d'acomiadament irregularment, com
també va ser irregular la licitació de la gestió i ús de l'equipament
municipal del camp de futbol de l'Estartit.

I entrem en la part de negociacions amb nocturnitat i traïdoria. Fa més
d'un any que ens trobem amb una pròrroga del servei de l'aigua.
Podríem dir que és el segon contracte més important després del de
la neteja. Doncs bé, ells s'ho gestionen i ells s'ho negocien sense
consultar res. Un cop ho varen tenir mig mastegat o mastegat del tot,
l'equip de govern crea una comissió de seguiment per tal de donar
veu a la resta de grups municipals i fer veure que tots plegats serem
partícips de com ha de ser el servei i gestió de l'aigua municipal….
Una cortina de fum, ja ho tenen tot decidit.
Per sort podríem dir que som a la recta final d'aquesta legislatura i
esperem que al juny del 2023, amb un canvi de govern, hi hagi temps
a donar la volta al caos on ens han portat UPM i ERC. Compromís
amb Torroella i l'Estartit treballarem perquè el canvi sigui efectiu.

L’EST · L’ESTARTIT SOM TOTS
PRESSUPOST 2022: L'ESTARTIT, UN COP MÉS LA GRAN
DAMNIFICADA
“Votar UPM a l'Ajuntament i Més per l'Estartit a l'EMD serà una
garantia que el poble de l'Estartit estigui ben representat i tingui les
competències i recursos necessaris”. Això ens deien els llavors
candidats Jordi Colomí i Francesc Ferrer l'any 2019. Doncs amb
l'aprovació del nou pressupost ens trobem per tercera vegada
consecutiva amb menys recursos per a l'Estartit.
I és que, tot sigui pel bé de Torroella de Montgrí, tant el grup que
encapçala el senyor Ferrer, com el senyor Planas donant-li suport, no
han treballat per aconseguir un pressupost just i digne per al nostre
poble. Amb el mateix color polític als dos ens tornem a tenir un
pressupost a la baixa per a l'Estartit i a l'alça per a Torroella. Ja pel
2021 vam explicar que el pressupost de Torroella era el més alt de la
seva història i el nostre el més baix, i seguim en la mateixa línia.
Per a l'Ajuntament: més pressupost, més contractació de personal,
més despeses fixes, partides noves, més inversions. Per a l'EMD:
menys personal, menys recursos, menys despeses.
Durant la legislatura 2015-2019, amb diferent color polític als dos ens,
es van aconseguir moltes millores per al nostre poble, amb uns
pressupostos que no eren els que desitjàvem, però que eren molt
millors que els actuals. Però això no era així per art de màgia, sinó per
la feina de formigueta dels representants de LEST que durant tot el
mandat van estar treballant activament fent propostes i aportacions
per tal d'arribar a acords amb el govern de l'Ajuntament.

Quatre dades interessants:
1-El que ingressa el municipi en concepte de taxa turística són
200.000 euros. La llei preveu que aquest ingrés ha de ser EXTRA,
reinvertint-lo en promoció turística. Però l'àrea de Turisme preveu una
despesa TOTAL de 210.330 euros. Vergonyós.
2- El pressupost de platges preveu un ingrés per les concessions de
305.000 euros. La despesa prevista en platges serà de 245.100
euros. L'Ajuntament té un benefici de 60.000 euros a la platja, però no
accepta millorar la recollida d'escombraries i la neteja.
3- El 2021, les poques partides d'inversió per a l'Estartit s'han deixat
perdre. No s'ha executat el projecte d'urbanització dels Griells, ni el
pla especial de drenatge de l'Estartit, entre d'altres. Diners que
tornaran “cap a casa”, a l'Ajuntament, o que es tornen a preveure el
2022 i així sembla que tinguem un projecte nou. Però no...
4- El servei de neteja el 2021 s'ha ampliat per donar un servei millor,
bona notícia! Per desgràcia, aquest augment de neteja viària només
preveu la població de Torroella. Pel 2022 es preveu tornar a ampliar
el servei, perfecte!!! Però aquest cop, també, només per a Torroella.
El nostre poble estarà brut, però la capital lluirà de valent.
A poc més d'un any i mig de les eleccions comença el teatre del bo.
Ens trobarem amb aparicions estel·lars del president de l'EMD per
desviar l'atenció sobre la incompetència de la seva gestió.

CIUTADANS
Una vegada més, hem vist com el govern tomba coses bones per a
tots només perquè les presenta el nostre partit. Som davant d'un
govern restrictiu que no vol mirar per tots els ciutadans del municipi,
sinó només per als seus votants.
Nosaltres treballem per aconseguir el millor per al municipi, però
queda clar que el govern de l'Ajuntament no actua així. Des de
Ciutadans, en el nostre afany de millorar el municipi, vam presentar
una moció per convertir-nos en Ciutat Amiga de la Infància, i el
govern va tombar la proposta només perquè no l'havien pensat ells.
Aconseguir aquest reconeixement volia dir que aconseguíem grans
accions i projectes per a tots els infants i adolescents, oferint-los un
paper de participació directa que ens permetria poder escoltar les
seves inquietuds i idees per millorar el seu dia a dia.

«Pressupost que salven les nostres butxaques amb grans
ratllades per tots costats».
Aquesta vegada hem vist uns pressupostos que reflecteixen el que
és el govern de l'Ajuntament. S'han dissenyat a porta tancada i se
n'ha informat poques hores abans del Ple. El govern ni tan sols ha
tingut en compte l'opinió de l'EMD! Creuen que això és bo per al
municipi? És clar que no.
Des de Ciutadans estàvem a favor d'uns pressuposts municipals que
no toquessin la butxaca dels veïns i sense retallades, però aquests
pressupostos són tot el contrari; amb l'afegit que els han tingut
amagats fins a l'últim moment, sense possibilitat quasi de poder-los
debatre.
Des de Ciutadans, seguirem treballant per poder fer coses bones
per Torroella i l'Estartit, encara que la majoria dels partits no ho
vulguin.
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