El problema de governar per sorpresa.
Per les eleccions de maig de 2015 la llista mes votada va ser la dels Socialistes, com
tothom sap, es dona el cas que es podria fer servir la dita de “l’èxit a sorprès a la pròpia
empresa”, sinó com s’explica la manca de planificació per la legislatura.
Que ha fet el govern municipal aquesta legislatura? de tot i RES.
Que han fet els grups municipals a la oposició? de tot i MÉS.
Per ser mes exactes el govern ha fet de tot si, fen la seva, tot i no tenir majoria s’ha
aprofitat d’altres per aconseguir el que volia i si no ha pogut ho ha fet per decret, que
simplement vol dir “per que em dona la gana”.
No es pot permetre que l’Ajuntament el governi un partit que, amb mediocritat en quan a la
seva postura amb Catalunya, faci del poble la seu del partit socialista. Nomes tenim que
mirar al nostre voltant per veure les coses que s’han de fer a partir d’ara, aprofitant les
noves eleccions municipals.
El Pla General no esta executat del tot, el que si està es OBSOLET, com es mirava el
territori i les necessitats que tenia l’any 2001 no son les d’ara, no es bo anar fent
modificacions puntuals, el que cal es tancar temes pendents i replantejar un nou Pla que
reculli les necessitats del territori i de les persones que hi viuen, cal acabar d’una vegada
les mancances que tenen les urbanitzacions, cal apostar per les energies netes, tenir cura
dels nostres boscos, rieres, torrents, etc. per poder gaudir d’ells, la neteja dels carrers, para
sense data les llicències de pisos turístics que tan mal han fet als nostre jovent per la
pujada dels lloguers, etc.
En referència als nuclis de Ribes i les Roquetes, a banda de si cal replantejar-me el estar
junts o separats a llarg termini i han temes de immediatesa ha estudiar en profunditat, s’ha
de fer un estudi global en quan a les direccions dels carrers, no es poden canviar quatre
carrers i els altres que quedin tal qual estaven, per que es cau amb incoherències. Cal
posar aparcaments gratuïts als 4 punts cardinals de aquest nuclis, per dissuadir la
circulació i restar contaminació, carril bici per dintre dels nuclis urbans, transport públic
urbà, etc., en resum, posar a Sant Pere de Ribes d’acord amb el temps que estem vivint en
tots els aspectes i mirant al futur.
Ara per les eleccions de maig tenim la oportunitat de reflexionar quin model de municipi
volem en tots els aspectes, tenim el privilegi de viure amb un lloc ple de natura i l’hem de
cuidar i saber gestionar el que ens pot donar, així dons CONSTRUÏM un nou Sant Pere de
Ribes que sigui model per les poblacions veïnes i enveja de la resta.
Per resumir el que ha estat aquesta legislatura, volem manifestar la pèrdua d’una
oportunitat única per fer un nou model de Municipi amb projectes a llarg termini amb una
aposta per les noves generacions i no en les properes eleccions, només desitgem que no
torni a succeir, pel bé dels ciutadans de Sant Pere de Ribes.
Llibertat preses i presos polítics.
Salut i República.
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