ÈXIT DE LA SORTIDA AL BERGUEDÀ

Butlletí de l’Associació #1.2019
EDITORIAL
“L’Associació a mi no em representa”, “No representeu a tot
el barri”, “Hi ha molta gent que no està d'acord amb vosaltres
i vé a exposar les seves queixes directament”, “No podeu
venir a reclamar en nom de tots”,etc
Aquests comentaris es van repetint des de fa anys, tots legítims i
per descomptat acceptats pels responsables de l'Associació.
No pretenem ni hem volgut "MAI" representar a tots els veïns del
nostre benvolgut barri, encara que perquè negar-ho, ens
encantaria, per a poder tenir més força a l'hora de negociar
qualsevol assumpte que beneficiï al nostre entorn. Som conscients
que la pluralitat d'opinions és la riquesa d'un poble i la possibilitat
de negociar és l'instrument necessari per aconseguir els objectius.
Per aquest motiu aquesta associació no ha permès mai barrejar
política amb els interessos veïnals i els representants que al llarg
dels anys s'han presentat a qualsevol llista municipal s'han vist
obligats a deixar el seu càrrec en l'Associació per poder
representar a qualsevol Partit Polític, sigui Local, Regional o
Estatal..
Sovint se'ns vol barrejar amb interessos de determinats partits,
perquè si és cert que es pot donar la circumstància que hi hagi
millor sintonia amb uns que amb altres responsables polítics de
torn, però la sintonia s'aconsegueix escoltant als veïns i/o als
seus representants i actuant en concordança amb les
peticions veïnals, que sens dubte són per millorar la qualitat
de vida de tots. Afiliats, simpatitzants o simplement veïns.
És massa descarat que tots els partits que aspiren a tenir
representació municipal només es preocupin de visitar o
escoltar als veïns poc abans de les eleccions de torn i la resta
de legislatura van a la seva. En aquest butlletí trobareu
exemples.
L'any vinent hi ha eleccions municipals i donem per suposat que
els diferents partits que es vulguin presentar a governar el nostre
poble tindran en compte als veïns del Pla perquè som més del
30% de la població amb dret a vot. Però desprès, qui d’ells
recordarà els seus compromisos? Parlem de contenidors de
brossa o de manteniment, neteja, nyaps, vigilància, etc ?
Ens agradaria representar a
una gran majoria del barri,
però no és el nostre objectiu
principal. El que volem de
veritat és una millor qualitat
de vida al barri i sobretot
que els recursos disponibles
de l'Ajuntament estiguin
repartits en funció de les
necessitats de tothom i no
haver d'esperar a les eleccions erperquè els veïns escoltin
promeses buides que s’oblidaran al juny vinent.

Gairebé 50 associats van gaudir d'un cap de setmana diferent al
Berguedà, on es van desplaçar per realitzar un trajecte en el tren
del Ciment, visitant el museu i els jardins Artigues de Gaudí, per
arribar finalment fins a Castellar de N’Hug i les Fonts del Llobregat.
Després d'una nit a Berga, el diumenge es va ascendir al Santuari
de Queralt, realitzant seguidament una interessant visita al Museu
de les Mines de Cercs, que va incloure una entrada en vagonetes
a la mina principal.
El cap de setmana va concloure feliçment amb un dinar al
restaurant L’Estany Clar, el cuiner del qual ostenta una “estrella
Michelin”.
Les fotos de l'esdeveniment apareixen a la "Galeria" de la web de
l'Associació i es poden descarregar per qualsevol interessat que
ho desitgi.

L’AGENT DE CIVISME

Segons informació de La Clau, l'Agent de Civisme de Cabrera de
Mar va realitzar durant el seu període de contractació de sis
mesos, entre abril i octubre, gairebé 2.500 actuacions.
L'Ajuntament confirma que les actuacions relatives a les
escombraries suposen un 34% del total, seguides pel trànsit
(21%), i la tinença d'animals domèstics (19%). També va informar
de 79 desperfectes a la via pública.
Tenint en compte el caràcter formatiu (a més d'informatiu) que
tenen aquestes actuacions, l'agent de civisme hauria de ser una
figura permanent del nostre municipi, en lloc de limitar-se a sis
mesos. Si durant aquest període la seva contractació és a càrrec
de la Diputació, l'Ajuntament hauria de complementar la resta per
disposar d'aquest servei permanentment, donada la seva utilitat.
Ara tenim algunes preguntes per a l'Ajuntament:
- Els desperfectes denunciats a la via pública, els arregla
l'Ajuntament? Tenim moltíssims desperfectes de tot tipus existents
al Pla, no arreglats des de fa més d’un any.
- Es pot saber la quantitat d'actuacions en contenidors
d'escombraries soterrats en comparació amb les illes sense
soterrar? Almenys al Pla, observem pocs defectes en les primeres,
mentre en les segones s'amunteguen objectes de tot tipus amb
freqüència.
- A més de cridar l'atenció a les persones incíviques, s'ha realitzat
alguna denúncia (o trucada a la patrulla municipal) en cas de
reincidència o enfrontament (que sabem han existit)?

