4 ANYS FENT POBLE
Quan ens vam presentar a les eleccions de 2015 el nostre lema va ser “de la
il·lusió a l’acció”. Entre els nostres objectiu: fer un ajuntament més pròxim, més
transparent i més democràtic. A més, garantir el benestar de les persones del
municipi. Hem de fer balanç ara que acaba la legislatura, amb propostes que
s’han engegat, algunes amb resultats ja visibles, d’altres encara no són suficient
o han quedat estancades.
En aquests quatre anys no ens hem quedat de braços plegats per estar a
l’oposició. Hem sigut determinants per la composició del Ple. Per això, hem sigut
capaços de fer un gir en les polítiques socials i d’habitatge, així com la
recuperació d’equipaments públics tancats.
Entre les diferents línies d'actuació que hem proposat i s’han pogut tirar endavant
destaquem l’aposta per ampliar el parc d’habitatge públic amb la inversió d’un
milió d’euros per comprar-ne pisos als bancs, posar multes als bancs per tenir
pisos buits i els primers ajuts de lloguer per facilitar-ne l’accés.
Un dels pilars fonamentals era recuperar equipaments tancats i així hem
aconseguit reobrir el Teatre de Les Roquetes com a cinema-teatre, un espai que
el govern volia enderrocar. També vam recolzar la reobertura del Local de Ribes.
Per altra banda, hem lluitat pel servei de transport a demanda a les
urbanitzacions que no tenien cap accés al transport públic i també els primers
ajuts a la mobilitat. També vam proposar els Pressupostos participatius, la
gratuïtat del pàrquing a Sant Camil, el Xaloc al seu lloc davant multinacionals
que venen fum, així com la construcció de la segona llar d’infants a Les
Roquetes. També un tema obvi: que funcionessin les xarxes socials de
l'ajuntament per a fomentar la seva transparència i el dinamisme local. Tot i això,
encara ens queda molt per fer!
Des de Fem Poble defensem un projecte de municipi transformador i amb visió
de futur, tanmateix cal un pla de xoc amb solucions immediates per la situació
socioeconòmica que pateix el municipi.
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