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Piulades, s’ha dit al #teiàple
Emma Peiró, portaveu del Grup Municipal d’ERC (ple del 07/07/11)
Referent a la distribució de regidories del nou govern: “Senyor alcalde,
per experiència, és complicat que vostè assumeixi 10 regidories, la
representació als diversos òrgans col·legiats i mantingui la seva feina
fora l’Ajuntament de forma íntegra. Vostè deu ser un superheroi”
Joan Castan, alcalde de Teià per gdT (ple del 21/07/11)
Referent a la proposta de retribucions i sous feta pel govern: “Nosaltres no podem
reconèixer públicament que ens hem equivocat, la gent pensarà que n’hem fet un mal
ús en campanya”
Jaume Sabatés, portaveu del grup Municipal del PSC (ple del 21/07/11)
Referent a la proposta de retribucions i sous feta pel govern: “GdT volen tergiversar la
situació. Senyors, assumeixin les seves responsabilitats. Vostès han generat el problema”
Josep Botey, portaveu del grup Municipal de CiU (ple del 15/09/11)
En relació a l’aprovació del PUOSC 2012: “Votem a favor, recordant-li al govern que
va ser Esquerra qui va presentar la proposta de consens”
Esquerra Republicana de Catalunya, Secció Local de Teià.
4a època. Tirada: 2.500. Dipòsit legal: B-1819-1993. Consell Redactor: Agustí Barbolla,
Clara Mir, Emma Peiró, Andreu Porta i Espelt, Oriol Vall-llovera i Gerard Vall-llovera.
Maquetació: Clara Mir. Disseny original: Mar Rodon. a/e: esquerra.teia@gmail.com

Temporada de bolets
Com bé saben i esperen els bons boletaires, la tardor és
l’estació de l’any per excel·lència dels bolets . Enguany, però,
la manca de pluja dels mesos de setembre i octubre sembla
que no augura un bon any per als amants d’aquest producte
tan apreciat.
Per sort (o no), Teià ha estat una excepció respecte d’aquesta
tendència. La pluja de propostes demagògiques i populistes protagonitzada per
Gent de Teià en temps de campanya electoral ha deixat el terreny abonat per
a la proliferació de diferents espècies de “bolets”. I és que el bagatge dels
primers mesos del nou govern no pot tenir millor definició que aquesta: la proliferació erràtica i desordenada de mesures i propostes sense projecte ni rumb;
talment com trobem els bolets escampats al bosc.
Que falta aparcament al centre del poble? Doncs rebentem dues places públiques concebudes per a vianants, i amb quatre tanques de plàstic i quatre cintes
hi fem entrar amb calçador 15 cotxes. 15 tristos cotxes! Tot un assoliment. Amb
aquesta mesura es resolen els problemes de mobilitat al casc urbà de Teià?
Nosaltres creiem que no; i esperem que més endavant a ningú se li passi pel
cap aprofitar l’amplada de les voreres de la Riera... Sense comentaris!
Que volem fer una aposta decidida per l’activitat econòmica del municipi? Què
millor que prescindir de la Tècnica de Promoció Econòmica sense proposta de
com compensar aquesta mancança; o traslladar sense sentit la ubicació de la
Fira Verda (una de les poques darreres iniciatives de foment de consum responsable i comerç de proximitat a Teià).
Que volem vetllar per la salut de les arques municipals? Què millor que
comprometre’s en campanya a no cobrar un duro i tenir la poca vergonya de
proposar-se sous i retribucions en el primer Ple de la nova legislatura, tot just
un mes després d’estrenar-se com a nou equip de govern.
Tot plegat ens fa témer per la nostra salut; no fos que ens indigestéssim amb tanta
boletada. Però el que és més preocupant de tot: quan s’abusa d’anar a buscar bolets, et pots trobar fàcilment que allà on en trobaves no en tornin a sortir mai més.
Trista metàfora per il.lustrar el que suposa tenir un equip de govern sense projecte
ni rumb; amb plantejaments erràtics i inconnexos; amb tics despòtics i poc dialogant; en definitiva, un agregat d’individus que no sabem on ens condueix.
L’únic que albirem a l’horitzó són quatre anys de travessa en el desert.
Sempre ens quedarà la Fira del Bolet (o no?)

100 dies de govern de gdT

Pell fina, molt fina

Transcorreguts els primers 100 dies del nou govern de gdT, és el moment de
fer una primera valoració de la feina feta i fer balanç de govern.

La tasca de l’oposició en un Ajuntament, a grans trets, té dues potes bàsiques.
D’una banda, fiscalitzar l’actuació del govern, i donar-la a conèixer a la població,
i de l’altra, aportar propostes per solucionar problemes i generar oportunitats.

En primer lloc, i el que ha caracteritzat aquesta primera etapa, ha estat la
incapacitat de gdT d’arribar a consensos. Un govern en minoria requereix un
tasca minuciosa per tal d’establir ponts de diàleg amb els grups de l’oposició
i arribar als plens amb majoria suficient com per aprovar els diferents punts
de l’ordre del dia. No cal dir, que això no ha estat així. Ens hem trobat sovint
al ple, amb temes sense pactar prèviament:
un tarannà, com a mínim curiós, d’un govern “El que ha caracteritzat el govern de gdT
que està en minoria.

ha estat la incapacitat

Tanmateix, del balanç que podem fer
d’aquests primers 100 dies, hi ha coses d’arribar a consensos”
que no podem passar per alt. Com per exemple, que els projectes presentats
per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) on es subvencionen
obres públiques, s’han desencallat gràcies a la proposta del Grup Municipal
d’Esquerra. Una proposta, aprovada per unanimitat de tots els grups polítics,
on es deixa per escrit el compromís del govern d’executar el carrer dels Pins
l’any 2013, solució definitiva a la mobilitat de la zona del Cim, i l’aprovació
definitiva del POUM abans d’acabar el 2013.
Tampoc no podem passar per alt que el govern oblidi la promoció econòmica
de Teià, deixant fora de lloc la Fira Verda, la primera fira agroecològica del
Maresme, i deixant vacant la plaça de tècnica de promoció econòmica.
Durant aquesta primera etapa, l’alcalde ha manifestat en un ple que no
es respondrà cap instància per escrit als grups de l’oposició. La regidora
d’Educació s’ha abstingut a la moció presentada per ERC de la plataforma
Som Escola, on es dóna suport al model d’immersió lingüística de l’escola
catalana. I el que és pitjor, malgrat l’informe
“La funció d’un polític
negatiu dels Serveis Tècnics a l’hora de donar
una llicència de primera ocupació, el govern ha no és quedar bé amb
decidit concedir-la igualment, amb l’agreujant tothom, sinó prendre
que es tracta d’una persona estretament decisions en benefici
lligada al partit de gdT.
de la col·lectivitat”
L’equip de govern ha de fer molts deures si vol portar endavant un poble i amb
humilitat començar a escoltar. La funció d’un polític no és quedar bé amb tothom,
cal ser valent per prendre les decisions en benefici de la col·lectivitat i no únicament
en benefici dels propis. Si les coses no canvien, ens seguirem trobant amb un
govern sense rumb ni objectius clars, que actua a cop d’autoritat d’alcalde.

“Sorprèn la desproporcionada cantarella victimista, com si
l’oposició només es
dediqués a bombardejar el govern”

A Teià, actualment, això no s’acaba d’entendre.
Ara el govern demana que l’oposició calli i acati
sense fer soroll les seves decisions. Bàsicament,
el que volen és que siguin obedients i bons
minyons. I els renyen quan, segons ells, fan una
malifeta.

Fer una malifeta, per exemple, és donar a conèixer
una informació a la ciutadania perquè puguin expressar la seva opinió sobre el
tema. Per tant, s’ha d’amagar el que es discuteix a l’Ajuntament fins que no
estigui aprovat? I sorprèn també que la resposta del govern a aquestes suposades
malifetes sigui una desproporcionada cantarella victimista, com si l’oposició només
es dediqués a bombardejar el govern amb l’únic objectiu de desprestigiar-lo.
Senyors, no intentin confondre el personal! Fem memòria? A proposta del
PP s’acorda redactar un document comú sobre l’Escola El Cim; a proposta
del PSC s’aproven les Comissions Informatives; a proposta d’ERC s’aproven
els projectes del PUOSC pel 2012. Voleu dir que són tan malvats? Fem un
recompte de què s’ha aprovat i què no? CiU ja ho ha fet al seu web, per si
els fa mandra buscar-ho.
I sorprèn, sobretot, quan durant mesos, gdT va
ordir una estratègia d’engany i alarmisme per
confondre els vilatans. I farem memòria també,
per si de cas: campanya de l’IBI, enganyar en
els sous de regidors de l’anterior govern, donar
deliberadament xifres més altes en el cost de contractació de personal, enredar
sobre els posicionaments dels partits polítics en temes determinats, denúncies
demagògiques de manca d’actuació de l’Ajuntament utilitzant col·lectius de veïns.

“Aquest govern posa de
manifest un molt baix
nivell de tolerància a la
crítica”

I en cap moment, els partits que avui estan a l’oposició, van pregonar
públicament que calarien foc a totes les propostes que vinguessin de gdT,
ni van titllar cap dels integrants de la seva candidatura com a vergonyosos
per Teià i penosos, tal i com hem arribat a sentir en un ple. Uns menyspreus
inacceptables que desprestigien la tasca política municipal i que posen de
manifest un molt baix nivell de tolerància a la crítica.
Potser s’han equivocat de “hobbie”.

