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Continuem treballant per Guissona,
també des de l’oposició
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Des del Grup Municipal d’Esquerra publiquem aquest butlletí per posar en valor i
donar a conèixer la feina que duem a terme els i les regidors/es del nostre grup. »
Ja han passat sis mesos de la constitució del nou
Ajuntament i pensem que és un bon moment per
a fer una mica de balanç de com ha anat aquest
període.
La relació amb l’actual equip de govern podem
dir que ha estat bona, tot i que pel nostre gust
poc participativa. Tret d’actes concrets de poca
entitat, el nostre grup no ha pogut participar en
gaires coses, i no per falta de ganes, doncs estem
a la seva disposició i així els ho hem fet saber en
nombroses ocasions.
Tot i així, continuem igual estant a la disposició
de tots els veïns i veïnes de Guissona.
El nostre grup no ha deixat mai de treballar,
sempre de manera constructiva i positiva. Tenim
clar que, també des de l’oposició, es pot fer
molta feina, feina que ara us detallarem.
Hem presentat vàries mocions i propostes de
millora de la nostra vila, pensant sempre en el
benestar i les necessitats dels nostres veïns i
veïnes.

Val a dir, que totes les propostes que hem
presentat han estat aprovades per unanimitat
de tots el regidors del nostre consistori. De la
mateixa manera que nosaltres també votem a
favor de totes aquelles propostes que presenten
els altres grups i que són positives per Guissona.
Malauradament, no vam poder votar a favor
dels pressupostos que va presentar l’equip de
Govern, ja que no vam disposar de cap explicació
de les partides ni ens van donar la possibilitat de
presentar-hi esmenes.
Considerem una irresponsabilitat votar a
cegues un pressupost que desconeixes i del
qual no en pots participar.
Si volem que Guissona funcioni, en un tema
tant important com els pressupostos, creiem
imprescindible que en participin tots els grups
polítics, escoltar totes les propostes i valorarles. Tot i així, el nostre compromís és continuar
treballant per Guissona.
Grup ERC Guissona

Fem balanç de la feina feta, us presentem
les nostres propostes a l’Ajuntament
‘Espai Empremtes’ ubicat al cementiri

Fins ara les famílies no disposaven d’un lloc al
cementiri on recordar als fills que han perdut
prematurament, com és el cas dels nadons
que no arriben als sis mesos de gestació
o no fan el pes mínim de 500 g. Aquests
generalment no són lliurats a la família i per
tant, no poden enterrar-lo ni incinerar-lo.
El grup d’ERC vam creure oportú presentar
una proposta per a crear al cementeri una
zona per a totes aquelles persones que han
patit una pèrdua perinatal, gestacional o
neonatal. La nostra proposta va ser aprovada
per unanimitat de tot el consistori i ja està a
disposició de tots els vilatans. Aquest espai
és obert a tothom i sense connotacions
religioses.

Espai ‘Amics de la Popa’:
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Vam presentar una Moció que demanava sumar espais
públics dins la iniciativa ‘Amics de la Popa’. Aquesta
iniciativa permet normalitzar l’alletament matern en
els espais públics i privats per tal d’integrar a la vida
quotidiana aquest fet.
L’Ajuntament, la Biblioteca, el Pavelló 1 d’Octubre i el Pavelló
11 de setembre són ara Espais ‘Amics de la Popa’, ho sabreu
perquè veureu l’adhesiu distintiu de la campanya.
Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat del
consistori i ja s’ha posat en funcionament

Accés al Registre d’entrades i sortides de
documentació:

La Junta de Govern Local, a resultes de la moció presentada pel nostre
grup, es compromet a fer arribar a tots els regidors les actes de reunions
de les Juntes de Govern cada dimecres de la mateixa setmana. També hem
aconseguit que s’informi a la pàgina web de l’ajuntament de les incidències
registrades a l’APP de la Línia Verda.

Accessibilitat de voreres: Millorar la circulació per les voreres
de la vila.

Hem demanat a l’ajuntament que es revisi que a les voreres no hi hagi cap element que sigui perillós
pels vianants i en el cas que se’n detectin, que s’elimini o s’arregli
També hem demanat revisar i recol·locar faroles i senyals de transit que estiguin a les voreres i
dificultin el pas dels vianants.
També vam creure oportú que l’ajuntament cobreixi els escocells de l’arbrat amb algun altre material
més idoni que les reixes actuals, com el paviment de cautxú i resina. D’aquesta manera millorem
l’estabilitat de les voreres i evitem que hi creixi l’herba o s’hi acumuli la brutícia, alhora que
estalviem aigua.
La proposta ha estat aprovada per unanimitat del consistori i està en estudi
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Supressió de privilegis dels càrrec públics:

Des del grup municipal d’Esquerra considerem que els càrrecs polítics de l’ajuntament han de
rebre el mateix tracte que rep qualsevol altre veí de Guissona, i així ho vam fer saber mitjançant
una Moció.
No creiem necessari que protocol·làriament hagin de ser tractats diferent que la resta, a no ser que
siguin excepcions com la visita d’un conseller o una altra autoritat, les quals estan regulades per llei.
La proposta ha estat aprovada per unanimitat del consistori i s’ha posat en funcionament

Acomiadem l’any amb la certesa que hem procurat treballar amb el màxim
d’humilitat, amb mà estesa i amb la ferma voluntat d’esdevenir cada cop millors.
Tant de bo aquest any nou es compleixin tots els vostres desitjos. El nostre és
que l’anhel de la República esdevingui una realitat i aquesta ens retorni totes les
persones preses i exiliades, al mateix temps que ens porti una societat de dones i
homes plenament lliures i iguals.

Salut i República!
Parla ben clar, que el mot és teu
Guissona

i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
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i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!
’Endavant’ de Joana Raspall

