Opinió

Què en pensen de: representar als centelles a l’Ajuntament

Alcalde
Estar al capdavant
de la corporació municipal exigeix una responsabilitat, ja que ets la persona visible per a
totes aquelles coses que transcendeixen a
l’entorn del municipi i, per tant, aquí ja s’erigeix una gran responsabilitat.
Representar els centellencs i les centellenques vol dir tot: vol dir representar industrials perquè puguin fer efectius tots els seus
anhels en l’àmbit municipal, comerciants
perquè puguin desenvolupar la seva activitat
i fer treballs col·lectius en l’entorn comercial,
vol dir les persones emprenedores i també
totes aquelles que tenen dificultats i que
s’han de buscar mecanismes per tal de donar-los un cop de mà, vol dir el món de l’esport, el de la cultura... en definitiva un món
dins de molts mons i que cada un d’ells configura tota una activitat per sí sola que representa les voluntats de les persones que hi
treballen. En conseqüència, la representació
de la màxima persona, de la figura de l’alcalde en aquest cas, és la de saber escoltar i intuir tot allò de cada un d’aquests col·lectius o
d’aquestes persones individuals i poder-les
ajudar o orientar cap al millor camí possible.
A més t’han de sentir com un còmplice, com
un amic que els ajuda amb il·lusió i amb l’esperit de servei públic.
És per això que un poble viu com el nostre, que té 49 entitats, 54 indústries, 208
comerços i empreses de serveis, 7 centres
d’educació, en definitiva aquest poble viu i
que es desviu per sortir cada dia dins el món
de la quotidianitat s’ha de saber, poder i tenir
la pretensió de representar-lo amb la motivació i la il·lusió del primer dia, i a la vegada de
la manera més humil i sempre com un més
que està al seu costat i no a cap altre lloc.
Així com a cadascun dels 7.447 se’ls ha de
representar de la mateixa manera.
La representació de Centelles no solament ve donada per les activitats que es fan
des del si de la nostra corporació, que són
moltíssimes, sinó que ve per allò que cada
una de les persones a les quals toca estar al
capdavant deixa veure i entreveure tot el seu
potencial per ajudar en tots els àmbits administratius, industrials, polítics, entre molts
d’altres. Aquesta és la tasca del dia a dia,
del minut a minut, de l’estar les vint-i-quatre hores del dia amatent perquè davant de
qualsevol cosa, per petita que sigui, puguis
ser-hi i estar al costat d’aquella persona que
ha tingut un èxit industrial, un èxit empresarial, esportiu, cultural, o d’aquella que ho
està passant malament, que té problemes o
que ha perdut un ésser estimat. I representar per mi vol dir això, ser un més entre tots
per intentar ajudar el màxim possible dins les
possibilitats que té qualsevol persona. I solament es pot fer amb convenciment, il·lusió i
voluntat de servei.
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En democràcia representativa els ciutadans
deleguem el vot: per governar, per col·laborar, o per fer oposició. A
Centelles, des del 2015, després de molts
anys, una majoria volia canviar la forma de
governar. Quedi clar que per ARAJUNTS no
és un tema de persones; el que s’ha de canviar és l’actitud de govern.
I que té que veure això amb la responsabilitat? Ara ho veureu. Per nosaltres a Centelles hi ha una actitud poc democràtica que va
impedir negociar la implicació dels grups de
l’oposició en el treball conjunt per millorar les
coses; després han vingut les traves en l’accés a la informació, la impossibilitat de participar a l’Electra, a la Residència... A Centelles
hi ha mancances en molts serveis: residus,
aigua, manteniment de molts carrers, policia
local..., de lideratge, planificació, reflexió i
d’organització (crisi dels refugiats no liderada,
POUM desfasat, Pla de Barris encallat, Pla
de mobilitat inoperant, Pla de mandat inconcret i no debatut...). En ensenyament cal generar i fomentar espais cooperatius entre projectes educatius, protegir la mobilitat sense
interferir interessos turístics; tenim i tindrem
problemes si no generem propostes funcionals/plausibles per tots els agents en el tema
de sant Pau, o no negociem amb avantatge
la compra del Palau o de la capella de Jesús,
o bé no encarem una política de personal
amb eines de professionalització, formació i
selecció de qualitat. Cal fer un pas endavant i
ser agosarats en participació, en debat sobre
unes festes que llangueixen i degeneren; en
planificació d’espais com el Vapor, o la millora
del servei del tren, de la C-17, o amb el diàleg
i el suport a les associacions i entitats en una
Vila plena de talent i implicació. El govern és
a la defensiva, cansat, procurant que no es
mogui res. A Centelles econòmicament no
s’entén – sinó és per una sorpresa d’última
hora que esperem –, que hi hagi el nivell de
serveis i d’inversió que patim... Sense parlar
de la hipocresia en què es tracta la voluntat
majoritària de construir la República catalana!
A l’ajuntament estem en fi de cicle i per
això la responsabilitat s’ha repartit amb la
inèrcia de sempre. Nosaltres no ens en
sentim responsables, ni hi estem d’acord.
Els electors de cadascú ho tenen clar: uns
volen canvi, els altres reclamen continuïtat i
col·laboració lleial entre els grups perquè ja
els està bé el què s’ha fet. Des d’ARAJUNTS
amb el motor de l’assemblea ciutadana i l’acció institucional generada, tenim la maduresa
per fer govern de canvi realista al poble i no
caiem en confondre la responsabilitat que, de
vegades, ens demana el govern per desencallar allò que ells han encallat, amb la que
es manifesta en les ganes de canviar que reclama la majoria dels vilatans.

Quan et presentes a les eleccions
municipals és perquè creus que quelcom pots millorar
i aportar al teu poble, això vol dir que
tens idees, il·lusió i projectes. Perfecte!
Però això també comporta dedicació
en temps, compromís del que has dit
que faries, molta dedicació, seriositat
en les maneres i la teva actuació, tant
si estàs a l’oposició com si governes,
i sobretot el deure d’assumir les conseqüències dels nostres actes.
Això vol dir ser responsable del que
dius i fas i, sobretot, de com actues,
ja que un ajuntament és el gestor dels
diners, la convivència, la seguretat, el
desenvolupament econòmic, els problemes en general i la convivència dels
ciutadans.
Com a regidors de l’oposició la nostra obligació és el control de la gestió
que fa l’equip de govern, aportar millores, això si et deixen, que no passa
sovint, i ser fidel al que has proposat,
encara que comporti picar pedra durant
4 anys.
Aquesta feina nostra moltes vegades
comporta una part desagradable, quan
detectes que les coses no es fan bé, per
tant també has de prendre decisions
que no són ben enteses, i que a vegades es perceben com atacs personals,
quan no ho son, sinó que és la denúncia
de la que creiem és una mala gestió.
És trist i lamentable que això passi,
ja que tots estem pel mateix, millorar la
vida dels nostres conciutadans, alguns
cobrant i d’altres no, i ningú de nosaltres té la potestat de tenir la raó absoluta ni la perfecció de les maneres de fer,
però si que tenim en comú la responsabilitat de fer-ho bé, i sobretot ser transparents i equitatius amb el que fem.
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