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Butlletí informatiu

Volem aigua, no fum.

L’aigua és un element bàsic, essencial que
tots i totes necessitem. Però sovint, parlar
d’aigua, pensar sobre l’aigua, planteja
dificultats sorprenents. A Vidreres, el tema de
l’aigua creiem que hauria de ser un tema
insípid, incolor i inodor, com és en essència
l’aigua. Però no ha estat mai així. Més aviat
l’aigua de Vidreres és tèrbola i envoltada
d’interessos particulars.

Treballar per portar aigua de qualitat i al preu
just a les urbanitzacions de Vidreres hauria de
ser l'objectiu. Això és el que ens havia promès
l'alcalde i no ha complert.

Etimològicament el mot Aiguaviva prové d'Aqua Viva que significa aigua en
abundància. És curiós que una de les urbanitzacions de Vidreres amb més
problemes d'aigua, juntament amb la Goba, Puigventós i Terrafortuna porti aquest
nom. Aiguaviva necessita amb urgència un subministrament d'aigua constant, de
qualitat, i si pot ser, que sigui potable.

L'alcalde és alcalde també dels que no l'hem votat. I tant si l’hem votat com si no,
alguns vidrerencs, tenim un problema greu: obrim l'aixeta i l'aixeta no raja. Si l'aixeta
no raja, no podem fer rentadores, no podem cuinar, ni dutxar-nos…

L'alcalde és l'alcalde per atendre, entre d'altres, aquesta necessitat que tenim
vidrerencs i vidrerenques que no vivim al centre del poble. I fins ara no ha complert
amb la seva promesa de fer-nos arribar aigua amb qualitat i en quantitat a les
urbanitzacions. Ens ha venut fum. Fum per aigua. I alcalde, no, no era això.

Han passat els anys i tot continua igual, o pitjor. Perquè no només tenim un
problema d'aigua, greu i crònic. Tenim també problemes de llum, d'abandonament
d'inversions, neteja i reparacions. Quan les promeses no es compleixen deixen de
ser promeses i passen a ser mentides. Esperem que aquest any 2022 sigui millor.



Les eleccions municipals, serveixen per escollir els nostres representants municipals
durant quatre anys. El partit guanyador després dels comicis o els pactes de govern
entre partits han de servir per prendre decisions i dur a terme actuacions a nivell
municipal d’acord amb el programa electoral que s’ha presentat o s’ha acordat entre
partits de govern.

La importància de l’oposició en una societat democràtica.

Representar als seus votants. 
Fer propostes al Ple per millorar el
municipi
Fiscalitzar que els regidors/es de
l’equip de govern facin bé la seva
feina.

L’oposició la formen els regidors i
regidores que no estan dins de l’equip de
govern. Són regidors i regidores perquè
representen un nombre de vots i malgrat
no estar al govern tenen les següents
funcions:

Per salut democràtica i pel bon funcionament de l'engranatge democràtic, és
imprescindible que govern i oposició desenvolupin correctament les seves funcions.

Actualment a Vidreres, fruit de les últimes eleccions municipals, el partit que
governa té majoria absoluta i està totalment ligitimat per tirar endavant el seu
projecte. Això però no el legítima en cap cas, per governar només pels que el van
votar. Un alcalde o alcaldessa cal que governi per a tothom. També cal que sigui
generós o generosa, transparent, escolti a l'oposició, i faciliti que pugui fer la
seva funció. Lamentablement a Vidreres, els darrers anys no ha estat així. 

Estem assistint a una forma de govern despòtica, menystenint la majoria de
propostes de l’oposició amb tics autoritaris i prepotència, amb una gestió de govern
nefasta en alguns temes, aplicant la poc democràtica recepta de “a l’oposició ni
aigua”. 

Més enllà dels triomfalismes que el govern municipal ell sol proclama a bombo i
plateret, el balanç que en fem és que els joves marxen de Vidreres perquè no tenen
oportunitats de feina, el manteniment de parcs i jardins amb gespa artificial i pedres
de colors no amaga una nul·la política urbanística, o, malgrat la nostra insistència, no



s’ha fet cap gest en la implantació de polítiques transversals feministes. Tampoc
tenim un pla local de cultura, polítiques clares de defensa del català i tenim
tancada la biblioteca al públic més hores que mai.

L’autocomplaença i l’autoritarisme s’han fet visibles evitant adonar-se que amb una
millor gestió municipal i amb menys escarafalls i amb més diàleg amb els partits a
l’oposició s’hauria pogut fer més feina pel poble. Això sí! Després de tres anys
adormit el projecte InfoVidreres ara torna disfressat de mitjà de comunicació públic
local un any abans de les eleccions municipals. 

Des de Vidreres Som Tots ERC defensem un altre model de poble, és cert. Però
sobretot, diàleg, consens i capacitat d’escoltar. Tant de bo que en el darrer any
que li queda de mandat a aquest govern es prioritzi el sentit comú i les bones
maneres. I que les ganes de treballar per Vidreres es tornin en alguna cosa més que
un eslogan electoral dit en plena campanya. 

Promocionar l’ús del català en el nostre poble.

L’ús social del català s’està convertint en minoritari als patis de les escoles i
instituts, en els llocs de treball, en les relacions socials... en molts casos no
supera ni el 20%.
80% dels catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà.

Diferents estudis demostren l´actual situació d’emergència lingüística en què es
troba el català:

El nostre grup, sempre hem cregut que en l'àmbit local es pot fer molta feina en
l’àmbit social, mediambiental, cultural, i també per incrementar l’ús del català. 

Podríem posar moltes més dades,
però el que ens interessa destacar és
que això ja fa temps que està passant
i hi ha hagut una certa deixadesa de
la majoria de les institucions en
revertir aquesta situació i en concret
del nostre Ajuntament. A part de
l’extraordinària feina de Jamia Kafo i
les classes de català que s’organitzen
a l’escola d’adults, no s´ha fet res de
proactiu.



Segueix-nos: Jo Estimo Vidreres @vidreresomtots @erc_vidreres

Vidreres avui...
Vidreres és del pocs municipi amb
més de 8.000 habitants de la zona
que no té cap equipament per a
gent gran amb dependència. Fa
més de 12 anys que se'n parla i que
ens el prometen i encara no tenim
res! 

Quants veïns i veïnes no se n’han
pogut beneficiar i s´han hagut de
desplaçar fora del poble?

El nostre grup, sempre ha tingut com a prioritat l'atenció a la gent gran, no envà
defensem el nostre lema Al Costat de la Gent, per tant podem assegurar que
quan governem, el centre de dia estarà en funcionament. 

Crear un grup de treball amb participació de catalanoparlants, i de vidrerencs i
vidrerenques que tinguin com a primera llengua altres idiomes, per definir i
consensuar un pla d’acció per augmentar l’ús social del català a Vidreres i
aconseguir que sigui la llengua vehicular.
Posar en marxa una intensa campanya perquè la ciutadania prengui
consciència de la situació de fragilitat en què es troba el català.
Aconseguir que tothom utilitzi primer el català a la feina, al carrer, en l’oci…
perquè més del 90% de la població entén i sap parlar-lo.
Motivar la creació de parelles lingüístiques a la nostra població i coordinar les
seves trobades.
A més del suport institucional de l’Ajuntament, que el trobem totalment
indispensable, demanar ajuda a "Plataforma per la Llengua” i “Òmnium
Cultural” per col·laborar en la promoció del català.

Creiem que l'Ajuntament ha d'estar al davant i convençut de què la situació és
reversible.

Algunes accions que proposem:

Hi ha molta feina a fer per garantir la supervivència del català, tots ens hem de
convertir en referents de la llengua. Però per això és imprescindible el lideratge
del nostre Ajuntament que malauradament fins ara no ha existit!


