
Després d'un any i mig, PSC i ICV
segueixen sense entendre la gravetat de
la seva manca d'actuació amb el POUM i
de les dures conseqüències que pot tenir
per Esparreguera. Quan ERC deixà la
regidoria amb l'Avanç aprovat, tot estava a
punt per a la darrera fase de la seva
elaboració. Quan els alertem dels
perjudicis de no fer res, les excuses
donades revelen un greu desconeixement
de la situació. El problema no és la "curta"
durada del contracte de tres anys ja que el
termini de suspensió de llicències és de
DOS ANYS; ni unes suposades esmenes
de la Generalitat perquè la Generalitat NO
FA ESMENES; ni la viabilitat de
determinats polígons d'actuació,
demostrada i justificada en l'estudi
econòmic. Desmuntat això, ens asseguren
que la Diputació farà part dels treballs i
descobrim, per boca del Diputat
responsable, que la Diputació NO
REDACTA PLANEJAMENTS i que ningú
de govern s'hi havia adreçat! Ara se
n'adonen que potser sí que haurien
d'haver fet alguna cosa i es despengen
amb una nova licitació, encara per veure, i
diuen que Diputació els ha promès
elaborar alguns treballs menors. Més
excuses. I el temps corre.
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T'imagines que no hi ha pisos buits al
poble perquè una eficaç gestió
municipal afavoreix l'accés a l'habitatge
per als joves i la gent gran? Doncs per
això cal el POUM. T'imagines el carrer
Gran d'Esparreguera amb totes les
cases rehabilitades, les façanes
restaurades, i amb bones botigues?
T'imagines això també en d'altres
carrers del centre vila? Doncs per això
cal el POUM. T'imagines els polígons
industrials d'Esparreguera plens
d'empreses modernes i eficients que
donin feina als ciutadans de la vila?
Doncs per això cal el POUM. T'imagines
una central d'autobusos a l'entrada sud
de la vila i un servei de vehicles elèctrics
porta-a-porta fins a la casa més
apartada del centre urbà, que es pugui
sol•licitar amb una senzilla aplicació?
Doncs per això cal el POUM. T'imagines
l'Av. Francesc Macià entre el Mercat
Municipal i el carrer Balmes convertida
en una rambla plena de vida i d'activitat
ciutadana? Doncs per això cal el POUM.
T'imagines unes instal·lacions
esportives adients per a les necessitats
de la ciutadania, que permetin assolir
bons resultats en competició i, sobretot,
que ajudin a la integració social del
jovent d'Esparreguera? Doncs per això
cal el POUM. T'imagines Can Sedó com
un centre de referència en el sistema
d'equipaments educatius i culturals de
Catalunya? Doncs per això cal el
POUM. I per què el POUM faci realitat el
que t'imagines cal governar amb
voluntat, decisió i capacitat política, cosa
que, malauradament, aquest govern
encara ha de demostrar.
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    Ras i curt

BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D'ERC ESPARREGUERA

La inacció del PSC i ICV pot comportar indemnitzacions multimilionàries

El veritable problema és la inacció del
govern, ja sigui per manifesta
incapacitat o de forma intencionada. I
pot dur-nos a un punt molt perillós
perquè, donat que el POUM és nul, el
PGOU s'està aplicant sense cap
seguretat jurídica. Això posa la
corporació en situació d'interinitat
enfront la formulació de possibles
reclamacions de responsabilitat
patrimonial davant d'actes administratius
que puguin dictar-se en aplicació
d'instruments que, potser, també
s'haurien de considerar nuls (sentència
de Can Cordelles, per exemple). Poca
broma: parlem dels plans parcials
(Mercadona, Aldi, etc.), dels plans de
millora... Tots nuls. Resultat?
Indemnitzacions multimilionàries i la
ruïna d'Esparreguera. L'única solució és
la seva classificació definitiva com a sòl
urbà consolidat en un nou POUM. No
fer-ne l'aprovació inicial en aquest
mandat seria una prova del pànic que
sent aquest govern davant la presa de
decisions que el poden desgastar a les
urnes. S'acosta la tempesta perfecta. I
la calculadora electoral de PSC i ICV pot
sortir-nos caríssima a tots plegats.

Ateneu d'esquerra

POUM
La tempesta perfecta
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L'illa de vianants a debat
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Fa massa temps que els esportistes d'Esparreguera esperen una resposta

Ateneu d'esquerra

L'activitat esportiva és una pràctica
maltractada a Esparreguera. No
se'n té cura ni  es tenen en compte
els beneficis en salut, integració i
educació que comporta. Un
exemple d'això és l'estat de les
instal·lacions esportives. Els usuaris
que les patim sabem que estan
obsoletes i que la degradació no
s'atura.  Aquesta situació té dues
solucions principals. Per una banda,
el romanent de tresoreria actual
permetria intervenir-hi per tal de
dignificar alguns espais que ens fan
passar vergonya (els comentaris
negatius dels esportistes forans ens
haurien de fer reflexionar). Per altra
banda, caldria la construcció d'una
nova zona esportiva amb visió
estratègica i de futur que ara no
tenim. Pitjor encara, no tenim ni un
POUM que la contempli.
Esparreguera ha crescut. Però
l'esport no, ni en instal·lacions ni en
noves disciplines. Qui vol practicar
rugbi, gimnàstica, patinatge etc... es
veu obligat a fer-ho en d'altres
municipis.

a mà
esquerra

D'es d'ERC Esparreguera engeguem
una campanya d'opinió popular sobre
l'illa de vianants per tal que les
conclusions obtingudes acabin
conformant una proposta per ser
debatuda al ple municipal. La campanya
s'iniciarà a mitjans d'aquest proper
novembre i tindrà un mes de durada.
Volem que sigui un procés on hi
participeu, des del principi, veïns,
comerciants i representants d'altres
col·lectius interessats. 
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Properament, un col·lectiu de vilatans
vol organitzar una jornada lúdica i
esportiva en memòria del Luismi
Rebollo, que se celebraria a finals
d'aquest any 2016. Es compta amb la
participació de diverses entitats
d'Esparreguera per poder dur-la a
terme.
 
Des d'ERC Esparreguera donem suport
actiu a aquesta iniciativa ciutadana.
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Cal bastir una estratègia gradual
que dignifiqui les instal·lacions
existents i les faci aptes per al major
nombre d'activitats esportives sense
perjudici per les entitats que les
usen actualment; que determini la
política esportiva que volem, amb
expressió dels objectius en la
promoció i pràctica de l'esport
escolar i federat; que planifiqui una
nova zona esportiva fora del centre
de la vila, adequada als estàndards
de qualitat, tècnics, funcionals i de
seguretat exigibles; i que recuperi
els espais que ocupen les
instal·lacions actuals i els destini a
altres usos públics. Des d'ERC
veiem amb preocupació la manca
d'interès del govern en aquest tema
i esperem que la inacció no amagui
un intent de privatitzar la gestió
esportiva local. ERC està disposada
a col·laborar en la millora esportiva
d'Esparreguera sempre que hi hagi
una clara implicació del govern. Hi
és, aquesta implicació? Calen fets.
Cal un Pla Director d'Esports.

Avui destaquem...

Pla Director d'Esports:
no podem esperar més

Jornada lúdica en
memòria del Luismi
Rebollo
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