Una Gran Oportunitat Perduda
Ja portem 3 anys de legislatura, i per desgràcia dels ciutadans del nostre municipi,
hem de ser conscients d’haver perdut una oportunitat important per desenvolupar
un clar projecte de futur. D’una banda, una situació econòmica immillorable, sense
deute i amb uns romanents que facilitava la gestió del consistori per invertir en
projectes de models de futur, i accedir a subvencions en projectes d’àmbit
mediambientals, socials, ensenyament, infraestructures, esportius, culturals, etc.
L’alcaldia de SPRibes tanca totes les portes a qualsevol debat que no sigui dins de les
seves conveniències, no té cap projecte propi, per tot això considerem necessari, que
l’equip de govern faci una reflexió i consideri fermament que no té una majoria per
continuar governant a “cop de talonari”.
Tot i les moltes propostes que hem iniciat, ja sigui amb acords amb el govern o amb
mocions amb el suport de la majoria del ple, detectem des de fa temps la incapacitat
de l’equip de govern de portar endavant aquests projectes, principalment per manca
de voluntat política, i massa sovint per l’afany de protagonisme, i valorar
exclusivament les properes eleccions, no el benefici del municipi.
Comencem a veure un greu problema en la manca de gestió, inadequada i de
malbaratament dels diners públics per atendre de qualsevol manera les propostes
que l’alcaldia pretén portar endavant, sempre amb aquestes solucions improvisades,
estan suposant un alt cost econòmic als ciutadans del nostre municipi.
Per altra banda, volem destacar la nostra indignació amb l’equip de govern en el
tracte rebut davant la situació política que viu Catalunya en aquests moments i els
seus posicionaments i actituds totalitàries negant debats i denunciant veïns, que
només demostra l’únic interès electoral allunyant-se dels drets fonamentals de les
persones.
Continuarem treballant per aconseguir un municipi millor per a tothom i per trobar
espais de debat de tots els representants on dibuixar una imatge clara de quin futur
volem per al nostre municipi, i no renunciarem mai a la llibertat dels nostres
representants i dur a terme el mandat democràtic del nostre poble fins assolir la
nova República Catalana.

