Escriuen els grups municipals
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Eleccions Municipals 2019 - Falten 7 mesos

Primer aniversari l’1 d’octubre de 2017

Començarem aquest escrit amb un punt del darrer paràgraf del
número anterior de la revista:

La data de l’1 d’octubre de 2017 tindrà per sempre un lloc en la
nostra memòria col·lectiva. Un any després i en el seu primer
aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i
de defensa del dret d’autodeterminació.

“[...] Som davant d’un govern del NI-NI, ni rumb ni projecte de
legislatura. S’han limitat i es limiten a viure i sobreviure de
l’herència rebuda de la passada legislatura 20112015.Darrerament veiem com surten als mitjans de comunicació
anunciant i inaugurant inversions i serveis programats i acordats
quan no eren al govern i el més greu de tot és que anuncien totes
aquestes inversions com si les haguessin planificades i
aprovades ells[...]”.
Això que explicàvem l’agost del 2017 podem confirmar-ho a dia
d’avui. El deteriorament en la gestió política del nostre ajuntament
i del nostre municipi ha portat que tinguem una manca greu de
serveis a les persones, de promoció econòmica, de seguretat i
neteja. Hem deixat de ser el referent com a municipi de la
comarca, i com a província i com a país ja no ens tenen tant en
consideració.
Quan un govern municipal obvia que està per governar pel
benestar general dels seus ciutadans i se centra a governar per
obtenir un rendiment polític i partidista en un àmbit més particular,
passa el que està passant a Torroella i a l’Estartit.
Aquest equip de govern actual (ERC-JUNTS-UPM-LEST) s’ha
limitat a treballar amb l’ordre del dia de “qui dia passa any
empeny”. Això, dit així, semblaria que fos una crítica fàcil i gratuïta
per part nostra, però les evidències confirmen i avalen les nostres
paraules. Ara hem aprovat el pressupost pel 2019. Doncs bé, si
agafem l’apartat de les inversions veurem que la planificació
segueix essent la mateixa que vam començar a promoure quan el
PDeCAT érem al govern i teníem l’alcaldia.
L’equip de govern acabarà la legislatura governant 3 dels 4 anys
de mandat. I què hauran fet dels seus programes electorals? La
resposta és ben fàcil: no han fet pràcticament res del que volien i
deien que farien.
Pensar a sobreviure amb la planificació feta per altres ha estat un
error, un error que hem pagat tots els vilatans, ja sigui per una
major despesa econòmica per a l’ajuntament o per una manca
de serveis.
Ens trobem a les acaballes de l’any 2018 i a les portes de les
municipals del 2019. Durant aquests propers 7 mesos, l’equip de
govern actual intentarà posar potes enlaire el municipi, tot
incrementant el manteniment i acabant grans obres. És difícil
creure en les casualitats, però de veritat creieu que és una
casualitat que l’ajuntament, durant els darrers 2 anys (que seran 3
anys al mes de juliol) i tenint un poder de tresoreria de mes de 5
MM d’euros, se’ls gasti tots en aquests darrers 7 mesos? I aquícal
afegir les modificacions de crèdits realitzats durant l’any 2018
que han pujat 1 milió d’euros, cosa que ha esgotat en la seva
totalitat els estalvis de l’ajuntament.
Quan vam ser al govern, vam cometre errors. Qui no remena no
trenca. Però cal dir que aquest període a l’oposició ens ha
confirmat el que no s’ha de fer i com no s’ha d’actuar i ens ha
carregat de raons, motius i il·lusions per a les eleccions del 2019,
on anirem amb més confiança que mai.
Falten 7 mesos.
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Més de dos milions de persones van decidir participar en el
referèndum, malgrat els intents d’atemorir la població per part del
govern espanyola través dels jutges i policies. Entre tots vam
defensar les urnes. Als nostres dos col·legis electorals, a Torroella
de Montgrí i a l’Estartit, també. Anònims veïns van custodiar el
material electoral i les paperetes els dies previs. Un grup de joves
van dormir al convent per defensar el col·legi electoral. Les meses
es van constituir de seguida amb voluntaris valents. La gent gran,
amb impediments físics i amb cadires de rodes, no va deixar
d’anar a votar. Les seus electorals van estar custodiades en tot
moment per centenars de ciutadans. Quan es va sentir de prop
l’amenaça policial, es van muntar ràpidament barricades. La
consellera Dolors Bassa va venir a votar assumint els riscos que
això comportava. Els regidors i regidores del consistori van ser
sempre presents al costat de l’alcalde. Quina lliçó de vida, quin
anhel de llibertat!
A Catalunya les forces de seguretat espanyoles van ferir més de
1.000 persones i van carregar violentament contra un poble pacífic
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol,
lluny d’intentar buscar una solució acordada amb el govern català,
va decidir emprar la violència i la brutalitat com a resposta a una
demanda de democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades i que
van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és
necessari recordar aquests fets i reivindicar la tenacitat dels
ciutadans i ciutadanes que van plantar cara a la repressió i van
posar en evidència, davant la comunitat internacional, un estat
incapaç de gestionar una demanda democràtica.
Però malgrat la transversalitat majoritària en el si de la nostra
societat a favor del dret a decidir i les reiterades crides al diàleg,
l’estat va seguir exercint un paper de repressió empresonant els
líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant
l’article 155 de manera arbitrària, desmantellant la sobirania
popular i, posteriorment, empresonant diversos líders polítics, que
encara avui són a la presó: el vicepresident Oriol Junqueras, la
presidenta Carme Forcadell, els consellers Jordi Turull, Joaquim
Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del
president Carles Puigdemont, els consellers Lluís Puig, Meritxell
Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va
aprovar per unanimitat en el Ple d’octubre una moció per
reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el
referèndum i exigir la llibertat immediata i incondicional dels
presos i preses polítics i el retorn dels exiliats.
Llibertat presos polítics i exiliats! Llibertat Dolors Bassa!

Espai cedit a l'AMPA
de l'escola Guillem de Montgrí

UPM

CUP-PA

Seguim treballant

Dinava amb una vella amistat quan a la taula del costat vam sentir:

L’estiu del 2016, Unitat i Progrés Municipal (UPM) va entrar al nou
govern municipal fruit d’un pacte amb ERC i L’EST. Han passat
poc més de dos anys i estem molt satisfets de la feina que han
pogut fer els nostres tres regidors durant aquest període. No ha
sigut fàcil. Van assumir àrees que necessitaven una empenta
important. Però des d’UPM es tenia clar que essent al govern es
podien realitzar projectes bàsics pel municipi i posar una mica de
tranquil·litat en l’agitada política local del primer any de legislatura.

- Hem d'arreglar els menjadors de les escoles públiques, que són
una cosa secundària. Mentre hi hagi alguna cosa que els pugui
agradar, els nens ja estaran contents. Què hi fa el tipus de menjar i
la dieta que es porti a terme? I havent dinat, cap al pati, vigilar una
mica perquè no es facin mal i tots contents.
- La millor manera de fer el servei és contractant una empresa que
ho porti, que s'encarregui de tot.
- Podem aplicar economies d'escala, dividir la comarca en dues
parts i que s'ho reparteixin dues empreses?
- Bona idea, això amb un concurs públic ben arreglat queda
resolt. I aquells estaran contents.
- Això m'agrada. Som uns cracs!

Des d’UPM també teníem clar que un equipament com l’Espai Ter
necessitava fer canvis substancials primer perquè els ciutadans
se’l fessin seu i alhora posicionar-lo com a referent cultural de la
comarca i de Catalunya. D’això se n’ha ocupat aquest temps el
segon tinent d’alcalde, Josep Martinoy. En dos anys s’ha
aconseguit que primers actors i actrius tant de Catalunya com de
la resta de l’Estat passin per Torroella, s’hi pugui gaudir de
concerts memorables de música, s’utilitzi com a estudi de
gravació de discs o estudi de televisió, i algunes empreses ja
l’utilitzin per fer-hi convencions i congressos. S’ha remodelat la
web de l’Ajuntament, que ara és molt més clara i intuïtiva, i les
publicacions que ja existien han tingut canvis de disseny que
n’han millorat la qualitat.
La regidora de Recursos Humans, Roser Font, ha pogut tirar
endavant la difícil tasca de fer el nou organigrama de
l’Ajuntament, cosa a la qual s’estava obligat per llei però que
restava encallada. I també s’han iniciat polítiques de Joventut que
formin i eduquin els nostres joves. S’han creat dos pisos socials
per resoldre les emergències de famílies necessitades que feien
realment falta.

No ens crèiem el que sentíem. Ara que hi ha països d'Europa que
tornen a la gestió dels menjadors des dels mateixos centres, aquí
volen fer el contrari? Diuen que els menjadors són secundaris?
Doncs els infants passen una tercera part de la jornada en el
servei de menjador i monitoratge i dues terceres parts a l'escola
pròpiament dita. Havien de ser polítics... La meva amistat, amb
bon olfacte, em va dir que vigiléssim amb l'escola del poble.
“L'escola, però què dius? Si no hi ha cap queixa, si tothom està
d'acord amb la gestió que fan des de l'AMPA, amb el criteri de
generar negoci a les botigues del poble, de consumir productes
de la terra conreats aquí, de menjar peix fresc de la Llotja d'aquí al
costat, amb el monitoratge d'acord amb el projecte educatiu del
centre, però ja has pensat bé això que em dius? Els meus fills hi
van i estem molt contents. A més, nosaltres paguem aquest
servei. Com vols que s'hi fiquin?”, vaig replicar-li. Em va contestar
que aquests polítics, curts de mires i que es creuen importants,
fan les bestieses més inimaginables.
Al cap de més d'un any, em trobava assegut en una assemblea de
l'AMPA i vaig recordar la conversa. A l'escola havien retirat el
servei de menjador i monitoratge i l'havien atorgat a una gran
empresa. La primera diferència és que havien apujat el preu. No
havíem quedat que les economies d'escala no servien per
abaixar els costos? Jo no entenia res. La qualitat havia disminuït
de manera important. I el peix, d'on el porten? Venia de 13.000
km, i ben congelat. I el monitoratge? Aquests ara no saben res del
projecte educatiu del centre ni els interessa.

Des d’UPM també estem molt contents amb la feina feta pels
vocals de Més per l’Estartit, Francesc Ferrer i Ramon Frigola, en el
seu paper d’oposició a l’Entitat Municipal Descentralitzada.

L'AMPA ens va dir que havien anat a veure molts polítics amb
poder i ningú els havia fet cas. Potser hi havia alguna cosa més.
Es va aixecar una mà a l'assemblea. Aquella persona va
comentar que el dia abans havia sentit un polític dir que tot anava
molt millor, que... Era cert? Com es podien dir tantes mentides? I
el benefici? N'hi deu haver molt, oi? Abans tot es reinvertia en
l'escola d'acord amb la direcció. I ara? “Ara”, em van dir, “algú deu
ser més ric i l'escola tindrà menys mitjans”.

També, com a part de l’equip de govern, UPM valora molt el
suport que ha tingut tant de l’alcalde, Josep Maria Rufí, com de la
resta de regidors de ERC-Junts i de les dues regidores de L’Est,
que ens ha permès fer realitat coses que semblaven impossibles.
La rotonda de l’Empalme és una realitat, que ja aquest estiu ha
evitat molts accidents, i breument començaran les obres de
Medinyà a Sant Jordi i posteriorment les de Torroella a Serra de
Daró per dignificar unes carreteres perilloses.

Sortint vaig trucar a la meva amistat. Em va dir que feia un mes
havia vist aquelles persones dinant en un restaurant dels cars
amb un tercer. Aquesta tercera persona comentava que, de la
seva part de la comarca, li quedaven uns 700.000 € nets cada
any. “Brindem”, va dir un! Els polítics no aniran mai a dinar a
l'escola. Ells continuen allunyant-se més i més de la societat.
Destrossen tot el que toquen. “Però el més greu és que es creuen
llestos, molt llestos”, em va dir la meva amistat.

De cara a les eleccions del maig del 2019, els nostres tres
regidors han manifestat la seva voluntat de continuar per a poder
completar tots els projectes que no s’han pogut acabar
d’executar. L’assemblea d’UPM ha confirmat ja que Jordi Colomí
tornarà a encapçalar la nostra llista. Fins al maig, seguim
treballant.

Ficció literària. Qualsevol semblança amb la realitat és pura
coincidència.
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El primer tinent d’alcalde, Jordi Colomí, va haver d’activar la
construcció de la nova zona esportiva que ha de permetre que el
2019 Torroella pugui tenir dos camps d’esport i dos pavellons,
necessaris perquè més de mil joves i els diferents clubs puguin
desenvolupar entrenaments i competicions amb més comoditat.
Des d’Urbanisme s’ha pogut arreglar la plaça del Lledoner i el
passeig de l’Església, dues obres que han canviat zones
emblemàtiques del nucli antic de Torroella. S’ha tingut especial
cura dels camins rurals que passen per la plana, un dels
patrimonis a preservar del nostre municipi. I s’han anat suprimint
barreres arquitectòniques que faciliten el pas pels carrers. També
s’han adequat zones de pàrquing tant a la zona esportiva com a
la falda de la muntanya, on l’equip de govern està acabant l’Espai
Montgrí, que ha de ser la futura gran porta d’entrada al massís.
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LEST

COET

Agraïment

Amb tu som més aprop

En nom de les dues regidores de l'Estartit Som Tots, Sílvia Comas i
Sandra Pibernat, us volem donar les gràcies.
Gràcies per la confiança que ens vàreu donar al votar per L'EST a
les passades eleccions municipals. Gràcies per poder
representar-vos a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Gràcies per haver col·laborat, ja sigui a títol individual o a través
d'una associació, per enriquir i millorar el nostre municipi, Torroella
de Montgrí i l'Estartit, tot participant en diferents iniciatives que
s'han portat a terme i que sense la participació ciutadana no
haurien estat possibles.
Gràcies per ajudar-nos amb les vostres propostes a enriquir la
gestió del dia a dia de la nostra comunitat.
Gràcies per preocupar-vos pels petits detalls que no funcionen i
fer-ho saber per mirar d'arreglar-ho.
Gràcies al personal municipal que treballa per l'Ajuntament per fernos la feina més fàcil amb la vostra dedicació i implicació.
Estem molt contentes d'haver pogut participar en l'equip de govern
i de la feina feta en les nostres àrees de gestió costanera i de
destinació turística. Esperem que la gestió de les nostres
responsabilitats, juntament amb la feina feta pels nostres
companys de l'equip de govern, hagi servit per fer millor el nostre
municipi.
L'experiència de ser regidora del teu poble és una feina molt
enriquidora, que permet dedicar al bé públic i comú un temps que
deixes de banda de la teva feina o la teva família, però val la pena
quan veus que els projectes avancen i van endavant.
Aquesta legislatura també ha estat la de la implantació de l'EMD de
l'Estartit. Volem destacar la bona col·laboració entre l'Ajuntament i
l'EMD per poder avançar en els projectes que fan poble. No està
tot fet, però el camí està marcat. Aquesta legislatura ens deixa un
balanç positiu amb la inauguració del nou Centre Mèdic, la
inauguració de la nova Escola Bressol Mar i Cel i la caldera de
biomassa per als equipaments públics de l'Estartit. També la
gestió del Projecte Life ha dignificat molt la façana marítima.
Esperem que ben aviat també s'iniciïl'execució de l'obra de la nova
Biblioteca Municipal Mar de Llibres i que l'Espai Medes tingui els
recursos necessaris per poder iniciar una nova fase de les obres.
No voldríem acabar sense un record, les vegades que faci falta,
pels presos polítics i exiliats, i molt especial a la nostra veïna
Dolors Bassa. Que serveixin aquestes quatre ratlles per recordarlos a tots, demanar-los força per no defallir en aquesta greu
situació i enviar una abraçada sincera per a ells i les seves famílies.
Ben atentament,
Silvia Comas i Sandra Pibernat

Ara fa vuit anys que va començar aquest projecte. Un projecte
d'esperança, de canvi, de renovació, de noves idees i, sobretot,
una forma diferent de veure i entendre la política municipal.
Un projecte centrat en les persones, que surt dels convencionalismes, els personalismes i les formes tradicionals de “fer
política”. Una forma de trencar l'esquema bipartidista, de
repartiment d'interessos, que s'exemplifica amb una frase que un
regidor ens va dir al nostre primer Ple municipal: “No apreteu tant,
aquí ens podem tirar els trastos pel cap, però quan sortim anem a
sopar junts, perquè avui hi som nosaltres i demà hi pots ser tu.”
Una vella política que es posa de manifest quan per l'imperant
obsessió a mantenir el poder, han demostrat ser capaços de
pactar amb aquells a qui tant han criticat.
No s'ha d'enganyar a ningú. Han estat vuit anys d'intens treball,
una carrera d’obstacles, una travessa a contracorrent, però hi
hem sigut i hi som defensant que un canvi és possible. Vam
començar amb un modest resultat, amb un primer regidor, i
aquest segon mandat hem sigut capaços d'aconseguir doblar
els suports i assumir dues regidories, la qual cosa ens demostra
que aquest canvi és possible. Sempre des de la modèstia i essent
conscients que els partits tradicionals disposen d'enormes
pressupostos per a campanyes electorals, minuts de televisió,
ràdio i diaris, i que per no tenir padrins a Barcelona ens és fins i tot
difícil aconseguir una notícia als mitjans de premsa locals.
No obstant això, tenim exemples de pobles propers on col·lectius
de persones s'han organitzat per fer un canvi i ho han aconseguit,
sortint de les sigles i disciplines dels grans partits.
Això és el que som, un grup de persones compromeses amb el
municipi i, sobretot, amb les persones,que busquem millorar el
dia a dia aportant solucions als problemes que ens afecten,
deixant la política institucional o de “corbata i televisió” per la
“política de les solucions”.
A totes les persones que estimeu el poble i voleu aportar el vostre
gra de sorra per construir un futur millor, us convidem a participar-hi.
No per fer política professional, sinó per vocació de poble i progrés.
No per viure de la política ni utilitzar-la com a ascensor social, sinó
per contribuir a millorar el municipi i la vida del seus veïns.
Acabem junts amb el polític que ens regala un caramel abans de
les eleccions per oblidar-nos durant quatre anys que no tornaran.
Podem fer-ho possible, hi esteu convidats!
Per acabar, volem donar-vos les gràcies a totes les persones que
heu llegit les nostres columnes al llarg d'aquests anys, i us
demanem perdó pel to, a vegades punyent, utilitzat en moments
de decepció, i esperant també haver-vos entretingut amb les
metàfores i ironies.
Quatre anys per endavant, amb el compromís de servei i la
satisfacció d'haver contribuït al progrés del municipi.
L'equip de COET
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