Casa de la Vila: Crònica d’una reobertura anunciada
Quan pensem que estem a punt d’escriure un article exigint la reobertura de la Casa de la Vila
del nostre municipi, ens indignem profundament. Ens fa mal pensar que ja han passat cinc
anys des que el govern del PSC la va tancar i que ens hem acostumat a veure-la decadent,
envoltada de tanques i oferint un aspecte deplorable. És que avui, després de 5 anys, 1.825
dies, 12 festes majors, 3 governs municipals i 4 alcaldes seguim com estàvem, sense saber
quan la tornarem a veure oberta.
Repassem la cronologia dels fets: al 2012, el govern del PSC liderat llavors per l’actualment
imputat per corrupció José Antonio Blanco va tancar la Casa de la Vila, sense que això fos
imprescindible pels problemes que tenia i sense saber què en faria , un cop tancada. Van estarse més d’un any marejant la perdiu amb estudis (i no precisament barats) sense aprovar cap
projecte que avancés en la seva reobertura.
Al setembre del 2013 UM9 i CiU-ViA formen govern, i en poc temps es presenta un
avantprojecte de rehabilitació de la Casa de la Vila i finalment s’aprova, el setembre de 2014,
el projecte definitiu. Tot seguit comencen les obres de rehabilitació i es comença a avançar
fermament en aquesta direcció, fins que al setembre del 2015 i de nou sota govern socialista
es modifica innecessàriament el projecte aprovat. Modificació que suposa una paralització i un
encariment de les obres, que el govern resol prometent que en 6 mesos estarà oberta la Casa
de la Vila. Recordem, setembre de 2015.
Si a tot això li sumem la fallida de l’empresa que gestionava les obres, l’aprovació per part del
govern socialista de sobrecostos, la desestimació sistemàtica de les al·legacions i consultes dels
veïns i el menyspreu que mostra el PSC a la resta de formacions polítiques ignorant
reiteradament les peticions d’informació que aquestes fan als plens en porta a la situació
actual en què estem. Una situació en què estem com al principi, sense saber quan tornarem a
veure la Casa de la Vila oberta. És, ben bé, la crònica d’una reobertura anunciada.
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