Escriuen els grups municipals

CIU

ERC - JUNTS

Gràcies i fins aviat

Present i futur

Han fet més o menys 5 anys de la nostra arribada al govern per
segona vegada a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit
després de presentar-nos aleshores com a CiU, avui Partit
Demòcrata Català. Fa 5 anys ho vàrem fer en unes
circumstàncies complicades pels motius que igual molts de
vosaltres recordareu i veníem després d'estar al govern durant els
anys 2003 fins el 2007 i que no va ser possible continuar els anys
2007 fins el 2011 tot i ser la llista més votada. Malgrat totes les
adversitats dels anys 2007 fins al 2011 i les setmanes prèvies a
les eleccions del 2011, considerem que vàrem formar un molt
bon equip humà que ha demostrat que volíem i volem treballar
pel bé del nostre municipi i tota la seva gent, sempre per l'interès
general de tothom i sense fer cap mena de discriminació per raó
de nacionalitat, raça o religió.

Fa poques setmanes que tenim un nou govern municipal. Una de
les prioritats que ens hem marcat és la recuperació del prestigi
perdut, de la bona imatge que els nostres conciutadans, i els qui
ens visiten, han de tenir del nostre municipi i de les nostres
institucions. Un fet que no és menor en un municipi que és referent
culturalment però que també vol ser-ho mediambientalment i
turísticament. Tres pilars íntimament relacionats que han de
possibilitar la nostra prosperitat futura.

A nivell de partit sempre hem assumit els reptes de presentar-nos
amb molta il·lusió i amb unes elevades càrregues de
responsabilitat pel que implica assumir responsabilitats com
regidories claus i estratègiques pel nostre Ajuntament i l'Alcaldia.
El nostre grau de complicitat i implicació ens ha portat sempre a
realitzar sempre com a mínim el 90 % dels nostres compromisos
electorals. Quan estem al govern es nota el canvi en el
funcionament del dia a dia posant sempre el bon nom del
municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit allà on es mereix.
Aquests darrers 5 anys s'han fet un munt de coses que ens fa
estar molt satisfets de la tasca que hem desenvolupat. Hem
sabut portar a bon port i amb molt bona nota aquella teoria de:
s'ha de fer més amb menys. Aquesta tasca no l'hem pogut
desenvolupar sols els polítics, el gran equip humà de
l'Ajuntament han sabut realitzar perfectament les línies de treball
que es varen marcar en el seu inici.
Aquests darrers 5 anys al govern hem pogut constatar que la
política municipal és una gran escola de la vida. Ens ha ajudat a
créixer personalment i com equip humà i valorar la veritable
dimensió del nostre municipi, la qualitat humana del personal de
l'Ajuntament, de l'equip que ha representat el nostre grup
municipal i dels esforços que hi ha al darrera de molts projectes.
Ens ha permès estar al costat dels que més ho necessiten i també
de millorar les condicions de futur del municipi, entre altres coses.
Ens donaríem per molt satisfet que la nostra dedicació hagi pogut
retornar tot el que hem après aquests darrers 5 anys.
Aquests aspectes més de caire personal, el caliu de la gent més
propera i sobretot, el balanç de la feina feta, és el bagatge que ara
ens portem cap a l'oposició.
Malauradament una moció de censura gens justificada i en
contra de la voluntat de la majoria del poble, amb arguments
gens objectius i massa subjectius, ha sigut la causa que ens
veiem fora de l'equip de govern. Però res més lluny que la nostra
manera de ser i de fer es vegi ferida. No podem negar que es una
situació desagradable la que ens ha tocat viure, precisament
perquè no hi ha motius de prou rellevància i massa
personalismes, quelcom que quan tens la responsabilitat de
gestionar un Ajuntament, hauria de quedar totalment al marge.
Ara ens toca estar a l'oposició i continuarem treballant pel nostre
municipi i la seva gent amb la mateixa il·lusió, respecte i sinceritat
com hem fet fins ara. Tenim una tasca molt important i es la de
fiscalitzar per tal de que el nostre Ajuntament no torni a caure en
un pou i en la rutina del dia a dia.
Ens fan fora del govern deixant engegats grans projectes pel bé
del nostre municipi i exigirem que es duguin a terme, perquè són
projectes vitals de futur com son: millores a la parada de bus,
arranjaments de carrers i placetes, desenvolupar façana sud de
Torroella, noves instal·lacions esportives, rehabilitació definitiva
del passeig del Molinet, nova seu de la Policia Local, obtenir pisos
per destinar-los a lloguer social, nou espai jove cultural i arts
plàstiques..... Aquests són alguns dels projectes que no només
ja tenen fil a l'agulla sinó que alguns ja estaven a punt de fer-se
realitat.
Per finalitzar, permeteu que aprofitem l'avinentesa per agrair a
totes les persones militants i simpatitzants, als companys del
grup municipal que han estat al govern, per la seva confiança i
fidelitat durant aquests 5 anys, i a tota la gent del municipi que ens
heu mostrat les vostres mostres de suport i ànims.
Moltes gràcies a tothom i com sempre ens posem a la vostra
disposició pel que ens tingueu que menester. Fins aviat.
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Perquè cal estar amatent al que succeeix en un municipi extens i
plural com el nostre, que té la sort de disposar de sectors
econòmics diversos: agricultura, serveis, indústria, comerç i
turisme. Un desenvolupament econòmic que ens permet generar
un benestar que volem fer extensiu a tota la població i que ens
permet atendre les necessitats socials que tenim, que són moltes
en acció social, habitatge o pobresa energètica. No deixarem
d'atendre aquestes necessitats. Les persones estaran al centre de
la nostra actuació política.
I al costat de la promoció econòmica, un suport decidit a
l'educació, la cultura, la joventut, la salut i l'esport. La zona
esportiva és un projecte emblemàtic que genera consens entre els
grups d'aquest ple però que necessitarà de planificació, decisió,
negociació i recursos econòmics suficients. Perquè estem
fermament convençuts que una vegada assolits els equipaments
bàsics en l'àmbit de l'ensenyament, la sanitat i la cultura, és l'hora
de l'esport. Una pràctica esportiva que també és política en els
àmbits de la joventut, la salut i l'educació.
Si la zona esportiva municipal és una prioritat, altres projectes de
municipi com la biblioteca de l'Estartit, el centre d'interpretació de
les Illes Medes al port en el marc del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter o el passeig marítim tindran un impuls
decidit pel nou govern.
I tot plegat ho tirarem endavant reduint progressivament
l'endeutament municipal (fins a un 64% a final de mandat) i ajudant
les famílies i emprenedors abaixant la pressió fiscal. Així,
rebaixarem la taxa d'escombraries almenys un 10% en el present
mandat.
Pel que fa a l'administració pública, apostarem per fer passes
decidides en transparència a tots els nivells, comunicació
institucional, participació ciutadana en la presa de decisions i
promoció de la destinació turística Torroella-Estartit-Illes Medes,
com a destí sostenible i accessible.
Encetem una nova etapa en la gestió global del municipi. Una
etapa de consolidació de la nova realitat administrativa amb un
Ajuntament de Torroella de Montgrí i una EMD de l'Estartit que en
aquest mandat caldrà ajustar, modular i posar a punt. Lluny de
tòpics, personalismes i individualismes. Amb un estil nou, diferent
i amb l'objectiu de donar servei als ciutadans i afrontar els reptes
del municipi en el seu conjunt. Aquesta és l'oportunitat que tenim al
davant.
Ens hem de proposar ser competitius en tots els terrenys. Aquesta
competitivitat, al segle XXI, està estretament lligada amb la
sostenibilitat. I en el cas de Torroella de Montgrí i de l'Estartit,
mantenir alts estàndards de qualitat està lligat a la preservació del
nostre entorn natural i el 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 i mediterrani. Per a un ajuntament, com per a qualsevol
família, negoci o empresa, estar parat és anar enrere. Us
proposem que caminem junts.
No cal dir que el compromís nacional de l'Ajuntament continuarà
inequívocament al servei del Parlament, del Govern i del President
de la Generalitat de Catalunya en aquest tram final del camí cap a
la independència de Catalunya.
Des d'aquí volem agrair la generositat de tots els grups municipals
que conformen el nou govern. De la mateixa manera que estem
segurs que sabrem bastir ponts amb els grups de l'oposició a
l'hora de encarar els grans reptes municipals. Perquè és l'hora dels
grans acords, sòlids, ferms i de futur, demostrant seny i capacitat
de diàleg.

Espai cedit al Centre Social
Autogestionat L'Obrador

UPM

CUP-PA

Voluntat de canvis

Alliberem espais, construïm futur

El mes de juliol del 2016 serà recordat a Torroella de Montgrí per
celebrar-se la primera moció de censura contra alcalde. No és una
circumstància agradable però el deteriorament polític que hem
viscut l'últim any havia portat a una situació límit que calia capgirar.
Fruit de les converses posteriors a la sortida d'ERC-Junts de l'equip
de govern municipal s'ha arribat a un pacte entre Esquerra, UPM i
l'EST. Hi ha voluntat de les tres formacions, o quatre, si s'hi incorpora
la CUP, de fer un equip de govern sòlid, transversal i seriós que tiri
endavant molts dels projectes que s'havien encallat els últims
mesos. I també volem, des d'UPM, contribuir a rebaixar la tensió
política que ha arribat a nivells preocupants els últims mesos i que
no ajuda gens als nostres conciutadans.

A Torroella sempre hi ha hagut la sensació compartida de la
mancança d'espais alternatius comunitaris on tot tipus d'entitats i
persones poguessin desenvolupar els seus projectes de forma
autònoma o, simplement, tenir la possibilitat de trobar-se i
compartir el temps col·lectivament.

“UPM sempre ha tingut vocació de govern. De fet, la gran
transformació històrica del nostre municipi durant aquesta etapa
d'ajuntaments democràtics l'ha fet gent d'Unitat i Progrés Municipal.

És un espai autogestionat que funciona de manera horitzontal i
assembleària. Treballem perquè sigui un lloc integrat en la vida de
Torroella i del seu veïnat, que sigui motor dinamitzador d'aquesta,
que ajudi a fer poble i a teixir xarxa. A més, L'Obrador també és un
espai de transformació social i de construcció d'alternatives al
capitalisme, al racisme, al patriarcat i als espais d'oci
consumistes i sexistes a què estem acostumats. Finalment,
també és un indret on es porten a terme activitats culturals i de
foment del sentit crític.

Fa un any, UPM estava preparada per tornar a liderar un projecte
que, davant la complicada aritmètica dels resultats electorals, vèiem
com a la millor solució per tirar endavant un municipi que mostrava
preocupants símptomes que havia perdut pistonada. Havíem deixat
de ser referència comarcal, s'havia instal·lat un sentiment
generalitzat de pessimisme respecte a l'acció de govern i només
apareixíem als diaris per picabaralles internes o notícies negatives...

En aquesta línia, d'ençà de la inauguració s'han portat a terme
diferents activitats com, per exemple, un taller de petanca
gestionat pel Club Petanca Montgrí, concurs d'allioli, taller de
begudes de la terra, cinema a la fresca, dinars populars, tallers
infantils, debat sobre el feminisme a càrrec de Malapècora, taller
“La família i el gos” a càrrec d'Empordà Caní, festa Reggae,
recital de poesia, taller per aprendre a jugar a la botifarra, etc.

Durant aquest any, hem intentat fer una oposició seriosa i
constructiva, conscients que el fràgil pacte entre Convergència i
ERC tenia els dies comptats, però sense voluntat de posar pals a les
rodes.

Per portar a terme aquest projecte no depenem de les diferents
institucions públiques, perquè no volem rendir comptes a ningú i
no som cap empresa destinada a obtenir beneficis. L'Obrador,
per tant, no és un espai on es faci política en el sentit partidista,
però entenem que la vida és política i la nostra tasca és
compromesa amb polítiques d'igualtat i en la transformació de les
actuals relacions de poder.

Massa diferències personals, massa diferències polítiques i,
sobretot, massa diferències per definir un model municipal
aglutinador, seriós i de futur.
Amb el trencament del pacte, UPM s'havia convertit en actor
necessari en qualsevol nova fórmula de govern. Tan els regidors,
com la gent del secretariat i l'assemblea d'UPM érem conscients
que després d'un any perdut, no ens podíem entretenir en
interminables negociacions. Al contrari, havíem de buscar un
govern fort, estable i seriós que torni a donar a Torroella i a l'Estartit
l'empenta necessària.
Hem renunciat a demanar l'alcaldia sabent que aquesta petició
podria haver tornar a frenar o a fer fracassar les negociacions i, per
contra, hem apostat per tenir un paper determinant en un nou
govern.
Per a un poble, una moció de censura no és agradable, però és una
eina democràtica i legal que es pot utilitzar quan s'arriba a una
situació extrema. Senyor Cordón, hauria de pensar què ha fet
malament perquè 11 de 17 regidors avui li presentin una moció de
censura per apartar-lo del càrrec.
Des d'UPM crèiem en buscar el millor govern possible per a fer
funcionar el municipi el que queda d'aquesta legislatura, i això és el
què hem buscat. Hem considerat que aquesta opció era la millor
per als nostres pobles i treballarem durament per confirmar que
hem pres la millor decisió.
Aquest és el nostre compromís i esperem que ben aviat se'n
comencin a veure els resultats. I vagi per descomptat que és una
acció política legal i que no amaga ni revenges, ni qüestions
personals contra el senyor Cordón o la resta de regidors de
Convergència.
Només volem explicitar el compromís dels regidors d'UPM per fer
avançar el municipi, treballar dur en aquest nou govern, buscar
fórmules que millorin la salut democràtica del nostres pobles i
intentar recuperar el temps perdut.
Intentarem realitzar moltes de les propostes que portàvem en el
programa electoral i que considerem que poden suposar un
benefici i una millora pels ciutadans del nostre municipi.
Tanquem una etapa i n'obrim una de nova en la qual convidem a
participar-hi i implicar-s'hi quanta més gent millor.
Desitgem molta sort al nou alcalde, Josep Maria Rufí, i confiem que
el senyor Cordón ens faci una oposició constructiva que contribueixi
a millorar l'acció de govern.”

Tanmateix, el nostre projecte es troba en un procés imminent de
desallotjament ja que els propietaris de la finca, fons d'inversió
europeus, la volen dedicar a l'especulació immobiliària. Però la
nostra intenció, per tal de garantir tota la feina feta i la que podem
continuar fent, és aturar el desallotjament.
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Som conscients que tot això no ho podem fer soles, i és per això
que convidem a tothom que estigui interessat a sumar-se al
projecte. L'Obrador és tot això i pot ser molt més. Construïm-lo
entre totes!

Escriuen els grups municipals

Durant el ple de la moció, el cap de llista d'UPM i ara primer tinent
d'alcalde, Jordi Colomí, va resumir els motius pels quals era
necessari fer canvis a l'equip de govern i va exposar els motius pels
quals els regidors d'Unitat i Progrés Municipal han tirat un pacte amb
ERC-Junts i l'EST. Aquesta és la seva intervenció:

Per aquesta raó diferents veïnes de la vila vam alliberar un espai el
passat mes de maig al carrer Sant Agustí, número 1, conegut
com El Frontón i ara rebatejat com a CSA L'Obrador. Fins llavors,
havien estat edificis abandonats, bruts i en un procés de
degradació constant. En l'actualitat són edificis nets i reformats,
plens de vida i activitat.

Escriuen els grups municipals

LEST

COET

Temps de canvis

Pokémons i polítics

Fa pocs dies vam viure una situació excepcional al nostre municipi:
la presentació d'una moció de censura que provocava un canvi de
govern.

Com molt bé sabeu, ara està de moda jugar al Pokémon Go. És
un videojoc per a mòbils on els jugadors han de capturar, lluitar,
entrenar i intercanviar Pokémons virtuals que apareixen en el
món real.

Fa poc més d'un any, passades les eleccions municipals, el nostre
grup va estar treballant en la concreció d'un acord de govern amb
els grups de CIU i UPM. Aquest acord el va trencar el grup de CIU al
darrer moment, justificant la ruptura en una suposada "trama" entre
LEST i UPM per prendre l'alcaldia a CIU.

L'altre dia, abans d'entrar al Ple d'investidura del nou alcalde vaig
sentir una conversa entre dos fans del joc i de la política
municipal:

La realitat era una altra de ben senzilla que fa pocs dies explicava el
cap de llista de CIU: els cants de sirena d'ERC-Junts que els
permetia mantenir l'alcaldia, tot i haver de renunciar a un govern
estable. Així doncs, es va optar per un govern de minoria entre CIU i
ERC-Junts i que ha tingut data de caducitat ben aviat.

- I ara quin Pokémon tens?
- Jo, el Pokémon Hosétot. I tu?
- Jo, estic entrenant al Pokémon Netipolit que és l'evolució del
Pokémon Pollastre. Segur que és més bo que el teu.
- Doncs et faig un combat a veure si el teu Pokémon guanya al
meu, però pensa que també tinc al Pokémon Palomino.

La presentació d'una moció de censura és una idea que ja ve de fa
temps. Els grups que fins ara érem a l'oposició i que conformàvem
la majoria, vam estar treballant en comú durant diversos mesos per
tal de presentar-la, en vistes de la situació existent: els dos socis de
govern no s'entenien i tampoc hi havia una voluntat real de buscar
sinèrgies i complicitats amb els diferents grups de l'oposició.
Aquella moció de censura no es va poder concretar, però la ruptura
entre CIU i ERC-Junts ens va dur a una nova realitat. Ambdós van
intentar formar govern, i va ser ERC-Junts qui finalment va arribar a
un acord amb UPM.
És en aquest moment quan el nostre grup va manifestar la voluntat
de formar part d'aquest nou govern. No ens pertocava escollir qui
havia de ser l'alcalde, sinó tant sols veure si el nostre grup tenia
encaix dins d'aquest equip. Després de diverses trobades es va
arribar a un acord que crèiem bo per a tots els grups que
participarem d'aquest nou govern, i que comportarà una estabilitat
del tot necessària al nostre Ajuntament.
LEST ha criticat la gestió del govern de CIU i ERC-Junts perquè no
hi havia una voluntat real de treballar amb l'objectiu d'afavorir el bon
funcionament de l'EMD de l'Estartit. Comissions bilaterals
inoperatives, manca d'interès en solucionar les mancances o
incongruències que la posada en marxa de l'ens ha posat en
evidència respecte la memòria o el conveni aprovats, i poc
compromís per tal d'aconseguir una bona sintonia entre
Ajuntament i EMD. La situació de la resta del municipi no era millor:
els dos socis de govern no compartien la idea del que havia de ser
el pressupost municipal, ni de com s'havien de desenvolupar les
inversions de mandat.
L'acord de govern entre ERC-Junts, UPM i LEST fa possible iniciar
una nova etapa de relacions en què, estem convençuts, ambdues
parts sortiran reforçades donada la voluntat de tots d'aconseguir
sinèrgies entre els dos ens i resoldre els temes abans esmentats i
que fins ara han estat objecte de crítica.
Confiem que es dugui a terme un replanteig dels 3 anys de
legislatura que tenim per davant.
En la distribució de tasques i regidories, el grup de LEST serà qui
gestioni l'àrea de Turisme i Platges, una tasca que iniciem amb
moltes ganes i il·lusió.
Si bé ja ens trobem a meitat de la temporada turística, esperem
poder resoldre els temes més imminents i conèixer de primera mà
la realitat de la nostra destinació.
Com dèiem al principi, ara toca un temps de canvi. Un temps
d'adaptar-se a la nova realitat de la política, que obliga a pactes de
tres o fins i tot de més socis, en que cal molt diàleg i voluntat de
consens per tal d'arribar a acords. Aquesta serà la línia a seguir pel
nou govern, sense pensar en etapes passades i mirant endavant,
en positiu i amb ganes de millorar el nostre municipi.
LEST sempre ha tingut uns objectius clars, que són els que un cop
més ens han fet voler formar part del nou govern: intentar complir
amb el nostre programa electoral i dur a terme el màxim nombre
possible de punts dels que s'hi recullen. Volem que l'EMD funcioni i
que funcioni el millor possible. Volem que l'Estartit tingui veu dins
l'Ajuntament, i volem que els nostres veïns i veïnes, visquin on
visquin dins del nostre municipi, creguin que la nostra ha estat una
bona gestió municipal.
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Volem acabar agraint a tots els companys i companyes de LEST el
seu suport incondicional en aquesta nova etapa igual que ens l'heu
donat en les etapes anteriors. Gràcies pel vostre compromís i per
dedicar el vostre temps a assistir a les assemblees, a ajudar-nos, a
aconsellar-nos, i sempre oferint-nos la vostra plena confiança.
Estar envoltats de gent compromesa és un bon motiu per intentar
fer-ho cada dia millor. Gràcies a totes i tots.

Al cap d'un minut:
- Ostres, estem força igualats, així que m'ajudaré dels Pokémons
Subaquàtics, els del temut entrenador Genidelmal.
- Això no s'hi val! Així que amb l'habilitat P okémon que tinc, faré
que el teu Pokémon Palomino m'ajudi a mi, li donaré de tot!
- Tranquil que ja veuràs com no pots. El Pokémon Hosétot està
entrenat per enganyar i mantenir als seus Pokémons al costat.
- Doncs ara jo faré l'evolució del meu Pokémon Netipolit al nivell 3:
Pokémon Rabiós.
I així mateix va ser com va anar el «combat» de l'altre dia, ni més ni
menys.
Mercadeig per guanyar la partida
Per primera vegada al nostre municipi s'ha fet una moció de
censura. Hem pogut veure, una vegada més, un mercadeig amb
els vots dels ciutadans i un espectacle d'intercanvi de cromos, on
la raó de tot aquest joc ha estat la gran il·lusió del sr. Rufí per
tornar a ser alcalde, passant per sobre de tot i de tothom. Ha
gestionat una estratègia impecable, premeditada des de feia
molt i molt de temps. Fins i tot, per complir el seu pla amb èxit, ha
tingut al nostre municipi amb desgovern durant tot un any.
Per altra part, UPM ha venut als seus socis de Més per l'Estartit,
pactant una moció amb LEST i atorgant-los-hi més poder que
mai. Per contra, LEST també s'ha venut al principal enemic de
l'Estartit, ERC, simplement per poder cobrir els seus interessos.
Ja veieu que tot són intercanvis, com si es tractés d'una partida
de cartes. Aquest tripartit serà com un farol.
Referent als sous, tornem a comprovar com puja la despesa dels
polítics aproximadament un 4%. I a més, ara tindrem un alcalde
que tindrà una retribució anual de 68.758 € anuals entre el sou
d'alcalde i el de diputat (això gràcies al pòquer que ha aconseguit
amb la moció). No és d'estranyar que les persones cada vegada
tinguin i mostrin més descrèdit cap a la política i als polítics.
També cal comentar que portar l'àrea de Turisme ens costarà al
municipi els dos sous de les regidores de LEST (26.352 € a l'any).
Tanmateix, no ens podem deixar UPM, que ha preferit tenir dues
mitges dedicacions amb sou, enlloc de tenir l'alcaldia o àrees
estratègiques per a la millora del municipi (alguns es preguntaran
a on ha anat a parar la històrica UPM dels seus inicis).
Per acabar, dir que pels interessos i il·lusions d'uns quants,
Torroella ha estat un any amb desgovern, i ara toca passar-ne tres
amb despotisme.
COET treballarà aquests tres anys per a ser l'alternativa real a les
polítiques d'en Rufí i d'altres partits sense lideratge. Torroella no
es mereix ni aquestes polítiques ni aquests polítics. Comença a
ser l'hora que s'actuï escoltant a les persones.

