Què hem après de la crisi?
La crisi ha afectat i afecta encara famílies i també institucions que han hagut de fer esforços
per respondre a les necessitats generades. No hem estat cap excepció i la qualitat dels serveis
municipals s’ha vist afectada. Ara vivim una millor situació. Gràcies a una política de
contenció, volguda i també forçada, l’Ajuntament té un fons econòmic que li permet fer
política inversora.
I, com està actuant el Govern? Per dir-ho gràficament, com un nou-ric. Fa ostentació. Es
proposen periòdicament projectes d’inversió o actuacions que responen a una voluntat
malaltissa de lideratge del debat públic o per respondre airosament a demandes puntuals dels
ciutadans (allò que alguns anomenen clientelisme). El govern vol mostrar una capacitat
d’actuació permanent, i no ho està fent amb una bona gestió, sinó a base de talonari. I això
ens preocupa perquè es vol donar la sensació que tenim capacitat econòmica per a tot. I no és
cert. El PSC ens està fent arribar projectes que s’encareixen a mesura que es van projectant,
fent saltar les previsions acordades. No han après res d’aquesta crisi. La seva acció es basa en
la immediatesa de buscar el vot fàcil. Adopta postures victimistes reclamant diners a altres
administracions i, en canvi, fa ostentació d'una riquesa falsa quan posa els diners sobre la
taula per construir l'IES Xaloc.
Hi ha diners per a la millora d’equipaments i per a accions de dinamització. Però ho hem de
fer bé, treballant per millores reals, prioritzant els serveis bàsics, les situacions socials més
complexes i sent conscients que els diners són públics, limitats, i que les coses poden canviar.
Des de PDeCat-ViA només sabem treballar des de la planificació. Reclamem (sense resposta
fins ara) una anàlisi dels ingressos de l'Ajuntament i de l’evolució dels costos dels serveis
municipals, necessària per poder millorar el municipi, establint serveis de qualitat i de futur.
Sempre hem treballat així, viure la crisi ha estat una revàlida. El PSC actua amb la vista
posada a les eleccions: grans projectes, donar la sensació infinita de capacitat, i tenir sempre
el talonari a punt, dona vots. La bona política és una altra cosa, com va dir Carles
Capdevila: la política és més futur d'ambició i alta volada i no tant present purament tàctic.
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