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El valor de les petites
coses
L’Espai Ter, el Museu o el Cinema ens han fet referents
en l’àmbit cultural. La preservació de les Illes Medes, el
Parc Natural i projectes com el Life Pletera ens han situat
com a referents en la preservació mediambiental. Així
mateix, les instal·lacions esportives municipals han posat
l’esport a l’abast de tothom. Aquests són alguns exemples, però en podríem trobar molts d’altres, de com grans
projectes han millorat la qualitat de vida del nostre municipi.
Ara estem en un punt en què gaudim de bones infraestructures. Segur que caldrà fer-ne alguna més, però
també és l’hora de centrar-se en la millora dels serveis i
el manteniment d’allò que ja tenim. Amb aquesta idea
hem treballat el darrer any en la millora de serveis com
la recollida de residus i la neteja viaria. També treballem
amb la perspectiva del 2022 per millorar notablement
el manteniment de l’enllumenat públic i el desplegar un
nou contracte en el servei d’aigua potable que aporti millores als abonats i més control i transparència. Aquest
any desplegarem el projecte d’un espai per als joves del
municipi i un pla de camins segurs a les escoles. També
hem preparat un pla de reposició de mobiliari urbà i millora de la senyalització viària.
Aquets petits projectes i tasques quotidianes requereixen
d’una part important dels recursos i esforços municipals,
però val la pena posar-hi tota l’atenció ja que també representen una molt notable millora en la qualitat de vida
de la gent del municipi.

Bona gestió en temps
difícils
Aquesta legislatura ha estat de les més complicades dels
últims temps. Als temporals Glòria i de Sant Jordi del
2020 s’hi van afegir imprevistos, com l’enfonsament del
carrer Fàtima i la pandèmia de la COVID-19 que encara
patim. Sortosament, ara el procés de vacunació està
agafant bon ritme i confiem que aquest estiu sigui el punt
d’inflexió per recuperar una normalitat que ja és del tot
necessària econòmicament i socialment.
En l’àmbit local, tenim eines per fer-ho, com el Pla de
Sostenibilitat Turística, un projecte impulsat per l’Ajuntament, en el marc del programa de Sostenibilitat Turística
del Ministeri d'Indústria, que té un pressupost global de
3,6 milions d’euros que cofinançaran a parts iguals l’Ajuntament, l’Estat i Generalitat. Aquest projecte inclou
l’execució de 18 projectes que permetran millorar l’entorn, l’acollida dels visitants i la promoció de la destinació. No s’ha oblidat la gestió cultural perquè entenem
que forma part del benestar de les persones i és un bé
absolutament necessari. Adoptant totes les mesures de
seguretat i restriccions imposades s’han mantingut molts
actes culturals modificant el seu format original i adaptant-los a les noves circumstàncies.
Veureu també que en aquest L’IM hi ha la participació
dels diversos grups polítics. Per primer cop, en més de
quaranta anys d’ajuntaments democràtics, el nostre consistori disposa d’un reglament per donar veu a tothom,
tant a la ràdio municipal com al butlletí municipal. Un
avenç democràtic important.

Junts per la independència, no a la dependència
d’ERC i UPM

Moltes gràcies a les 1.280 persones que ens vau fer
confiança el passat 14 de febrer. Sabem que és un vot
en clau nacional, però estem convençuts que la feina de
país comença a cada poble. Per això, us convidem a afegir-vos a Junts a Torroella de Montgrí i l’Estartit. Volem ser
més per transformar Torroella i l’Estartit. I desempallegarnos de la dependència que ERC i UPM tenen d’interessos
i promeses de tota mena.
Fa poc dèiem que abans veurem jugar el Llagostera a
l’Estartit que no pas el nou conveni amb l’EMD o que
la nova concessió de l’aigua potable. Tenim el govern
amb més regidors dels últims anys i la sensació de paràlisi
i deixadesa és creixent. 10 regidors i 2 anys de legislatura
i tot encallat. Tots els temes cabdals per als interessos
de la gent de Torroella i l’Estartit no avancen. ERC i
UPM no són capaços de resoldre temes tan estratègics per
al municipi com la nova concessió del servei de subministrament de l’aigua, la renovació del conveni amb l’EMD de
l’Estartit, o bé la cessió del terreny municipal on s’ampliarà
l’escola Portitxol. Al juny, 4a pròrroga per a la renovació del
conveni? Què hi dieu?
La deixadesa en termes de neteja, sobretot a l’Estartit, i
en termes de Medi Ambient a Torroella, propiciant o deixant
marxar tècnics de reconeguda vàlua, en són una altra mostra. O fer un reglament de mitjans de comunicació municipals que només es cuida de regular l’accés dels polítics a
aquests mitjans, però no de les associacions ni de les entitats. Que els fa por, a l’Ajuntament d’ERC i UPM, la
veu dels ciutadans?
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Què passa amb l’aigua
del poble?
La CUP volem un municipi amable i socialment just i responsable. Per això, un dels nostres objectius és resoldre
l’assumpte del servei municipal d’aigües. Venim d’un contracte prehistòric i de durada eterna, i ara toca renovar. La
nostra proposta sempre ha estat la mateixa: municipalitzar
el servei perquè sigui el poble qui decideixi sobre l’ús i condicions d’un servei bàsic i fonamental, sense que cap empresa en faci negoci.
La legislatura passada vam aconseguir el compromís de
l’elaboració d’un Pla Director que havia de servir per avaluar el servei i estudiar la possible municipalització. Un cop
redactat el Pla Director, vam reclamar-lo diverses vegades,
per poder analitzar-lo. L’equip de govern va trigar molt a facilitar-nos aquest document. De fet, ens va arribar abans
per membres de l’oposició.
Hem constatat que l’equip de govern no ha fet la tasca d’analitzar aquest Pla. En el seu lloc, han encarregat un informe tècnic (per valor d’11.000 €) que, al nostre parer,
és buit de contingut i descontextualitzat, ja que no té en
compte la realitat del nostre municipi.
Des del Govern, ens diuen que la municipalització de l’aigua, i agafant-se a aquest informe, no és factible ni recomanable. Seguim sense el debat, sense conèixer l’estat de
la xarxa i sense saber quin és el negoci que fan amb nosaltres.
Per això, un cop més, volem deixar palès el nostre compromís amb els drets i els serveis públics, perquè siguin realment públics i a l’abast de tothom.
Seguirem lluitant!

Meitat de legislatura
amb els deures
pendents de fer

Compromís aconseguim
que tots els grups municipals tingeum veu a L’IM

Compromís amb Torroella de Montgrí i després d’anys de
petició al govern actual i anterior d’UPM i ERC, aconseguim finalment que hi hagi un reglament regulador perquè
tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament tinguin veu i espai en els diferents mitjans de comunicació municipals.
Cal recordar que, fins avui, cap grup que no fos del govern,
NO tenia espai a L’IM ni tampoc en els diferents mitjans
de comunicació, excepte en la revista El Montgrí, com
també cal recordar que cap grup municipal a l’oposició
havia fet aquesta petició abans, raó més per la qual ens
alegrem que hàgim sigut nosaltres qui ho hagi aconseguit.
És de retruc agrair públicament la predisposició per part
del govern que avui tinguem un reglament i que hi estigui
reflectit el 99 % de les nostres aportacions.
Amb aquest reglament, l’Ajuntament complirà amb l’article
170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal
i de règim local, en relació amb la participació mínima del
10 % en els espais municipals de comunicació.
També ,l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que
els poders públics han de promoure les condicions per assolir la igualtat real dels grups i el principi plural (art.29 i
43), així com l’obligació dels poders públics de promoure
les condicions per garantir aquest pluralisme polític en els
mitjans (art.52.1).

Una Torroella de TOTS

Passen els mesos i les promeses electorals s’obliden. El
govern del canvi ja no diu que serà transparent, que tindrà
més dedicació o que resoldrà els problemes endèmics de
l’Estartit.
A l’EMD aquests dos anys de mandat no han servit per resoldre les inundacions del Freu, per solucionar els problemes d’aparcament o per millorar la neteja i la recollida
d’escombraries. I és que en campanya electoral aquests
brindis al sol (igual que algunes mentides) els van funcionar
molt bé, però el temps demostra el que eren realment,
cants de sirena amb un objectiu clar: guanyar les eleccions
a qualsevol preu.
No podem dir, però, que hagin estat dos anys sense novetats, això no. Aquest 2021 tenim una novetat important:
el pitjor pressupost per l’EMD des de la seva creació al
2015. L’Ajuntament en canvi té el més alt de la seva història. Poc realista, però el paper ho aguanta tot.
Aquest “govern del canvi” també ha reduït totes les partides econòmiques de manteniment, ja sigui de parcs i jardins, de camins, d’escòrrecs, d’enllumenat o de qualsevol
altra classe.
El conveni de l’EMD ja compta amb 4 pròrrogues. Amb la
majoria que té UPM, tant a l’Ajuntament com a l’EMD, l’autonomia de l’Estartit perilla més que mai, i no hi ajuda ERC
que sempre ha posat tots els pals possibles a les rodes
perquè l’EMD mai sigui una realitat. No és fàcil oblidar les
seves paraules quan l’EMD estava a punt d’aprovar-se: «es
trenca un municipi amb més de 1000 anys d’història».

Més de 18 mesos sense la conciliació entre vianants i vehicles al Passeig de Catalunya.Vam exigir que s'apliquessin millores reals, com per exemple la millora de la il·luminació i la
col·locació de bandes reductores, una acció sense tocar la
butxaca dels torroellencs i torroellenques. En canvi, l'Ajuntament ha apostat per la recaptació i ha decidit que una millora
adequada seria la col·locació d'un radar que ha vingut amb
la primera contractació a "dit" d'uns equips que superaven
els 70.000 euros. I això que qualsevol adquisició superior als
15.000 obliga a fer una licitació pública per llei.
Després de la contínua exigència hem aconseguit que la licitació sigui pública i, per tant, que qualsevol empresa s'hi
pugui presentar, tal com marca la llei.
Des del principi de mandat hem exigit una neteja digna de
les escombraries, que fa setmanes que no veuen una gota
de lleixiu. Avui dia, enmig de la pandèmia, seguim igual quan,
en realitat, hauríem de tenir una desinfecció continua —tal i
com exigim que tinguin als negocis de la vila— però l'Ajuntament és incapaç de fer-ho.
Gràcies a Ciutadans, en el Parlament vàrem aconseguir portar endavant i aprovar per unanimitat la proposta de resolució
per accelerar l'ampliació de l'Escola Portitxol perquè sigui una
realitat amb totes les garanties. Tots els partits parlen de la
proposta de resolució, però cap diu que va ser Ciutadans qui
va entrar i qui realment ha permès aconseguir l'acceleració
de l'ampliació. En només 2 anys hem aconseguit fer més
coses que cap altre partit.
Queda molta feina per fer. Queda molt per reconstruir. Però
seguirem treballant per a TOTS.
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