Opinió

Què en pensen de: per què cal formar part d’un Ajuntament?
Al serveis dels centellencs i centellenques

La casa amb parets de vidre

Viure en un poble com Centelles ens dóna
Josep Paré
la possibilitat de conviure assumint els drets i
Aregall 1r Tinent deures de vilatans des de la proximitat i des
d’Alcalde
de la responsabilitat individual que ens fa millorar com a societat local.
El compromís local es pot assumir des de vessants molt diferents i totes elles ens han de fer-nos partícips de la vida associativa del municipi i sentir-nos membres de la comunitat en la que
vivim. En definitiva, participar de les entitats i associacions per
fer de Centelles un poble on viure i conviure és col·laborar amb
l’Ajuntament del municipi i contribuir a millorar els serveis i la vida
associativa i lúdica de la Vila.
Tanmateix, aquesta participació pública por ser més integral
si es decideix fer-ho des d’una participació política activa en els
grups municipals que formen el consistori. Una participació, que
des del PSC-CP entenem que ha de servir als interessos de la
vila i treballar perquè les il·lusions i problemes del centellencs
es puguin afrontar des de les propostes de govern que impulsa
l’Ajuntament.
Aquesta proximitat implica que els representants polítics de
l’Ajuntament han de ser oberts i respectuosos amb totes les
persones que viuen i treballen a Centelles. Perquè des de les
diferents sensibilitats i formes de fer. hi ha la voluntat d’expressar propostes i idees per fer de Centelles un lloc millor on viure i
conviure.
En definitiva, assumir la responsabilitat de representar els centellencs i centellenques al Plenari municipal ha d’estar basat en
el respecte a la diversitat i amb el compromís de treballar des de
la pluralitat, amb rigor i sensibilitat, perquè totes les persones del
municipi vegin que la casa de la Vila és la casa de tots i es treballa
per fer que l’Ajuntament estigui al servei de tots els vilatans.

L’Ajuntament quan va més enllà de ser
òrgan de l’administració pública ha de tenir objectius consolidadament locals, ha
de ser sempre “més aquí”, on les persones s’arrelin i projectin per millorar entre tots el que és la nostra comunitat,
Centelles.
Cal que sigui un lloc d’obligada transparència que ens
permeti a tots els que ens hi impliquem treballar d’una forma funcional i compartida: la transparència per se millora la
imatge de la institució, però realment perd el sentit de qualitat si no possibilita el treball participatiu, on necessitem informació organitzada, accesible i explicativa dels processos.
Participar de les polítiques locals democratitza les accions preservant drets civils, socials, com possibilita construir plans que organitzin la mobilitat, l’urbanisme, la salut i
l’educació de forma integral i no excloent.
És el camí per arribar a una acció política amb impacte
real i útil. Es gasta temps i diners generant respostes “de dalt
a baix”, ja que la riquesa de la informació i la motivació per la
millora la disposen les persones afectades per resoldre les
necessitats no cobertes, i no qui ho pensa en els despatxos.
S’ha de formar part de l’ajuntament, per donar forma a
la Casa de la Vila, i que la institució representi Centelles
amb totes les seves peculiaritats, on els motors de persones, associacions, i agrupacions que dia a dia resolen i gestionen espais necessaris per la convivència puguin aportar,
participar, oferir, idear, inclús transgredir per transformar les
estructures i, “senzillament” humanitzar la política fent-la
fructífera.

La participació del poble a l’Ajuntament

Per què s’ha de formar part d’un ajuntament

Membre d’Ara Junts

El primer que cal fer es acotar els termes
de la pregunta, es tracta de formar part sent un
component més del consistori de la mateixa manera que hi ha funcionaris o personal laboral i on també ha d’haver
regidors o parlem de com incidir-hi, participant en la pròpia dinàmica
institucional?.
El cert és que en la majoria de consistoris hi ha regidors, que hi formen part d’una forma, anecdòtica o fins i tot simbòlica, a l’espera que
o bé, acabi el mandat i poder tornar a casa, o bé, que canviï la correlació de forces i això permeti assolir una certa capacitat de poder, per
generalment, continuar amb la mateixa dinàmica que hi havia fins a
les hores, però ara des d’una posició de poder. Des del nostre punt de
vista, no es tracta de formar part d’un ajuntament, sinó de participar-hi,
d’incidir-hi i això vol dir actuar de forma proactiva i propositiva, per tal
de modificar les dinàmiques obsoletes i permetre d’aquesta manera
portar la participació arreu del municipi.
No obstant l’anterior, nosaltres entenem la participació a l’Ajuntament de forma instrumental. Es tracta, l’institucional, d’un espai de
lluita, un altre més, com també ho son el barri, el lloc de treball, la
universitat, etc. Aquest espai institucional presenta, com tots, pros i
contres, però no és ni ha de ser més prioritari que cap altre. Ans al
contrari moltes vegades la participació en ell esdevé negativa ja que
requereix destinar-hi moltes energies i recursos per obtenir un resultat
prou minso.
Així doncs, cal participar a l’ajuntament amb un plantejament instrumental amb la finalitat de poder ajudar a facilitar la construcció d’espais
d’autoorganització popular, que facilitin que les decisions significatives
les prengui el veritable subjecte polític, el poble. Això vol dir que cal
treballar des de la institucionalitat que representa la democràcia representativa per tal de construir nous espais on portar a terme la plena democràcia participativa i que amb el temps puguin substituir a aquells. 15
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Assemblea
local de la CUP

El Portal de Centelles

Com a individus, les persones, sentim i percebem el que ens envolta. Observem i, si tenim
sentit crític, opinem en més o menys mida; això
Grup Municipial del PDeCAT
no necessàriament va lligat a què es tingui més
o menys formació hi ha persones que tot i no tenir massa formació
o amb un mínim d’ella són intel·ligents per naturalesa i amb un gran
sentit comú, amb curiositat, i ganes de saber.
Aquest tipus de persones formen un col·lectiu de poble, de comarca o de nació i moltes d’elles formen part de moltes associacions,
siguin culturals, AMPES o esportives, sobretot quan tenen fills, encara
que no tothom.
En l’àmbit de poble, normalment les persones solen ser molt crítiques o no s’està d’acord amb moltes de les actuacions o gestions que
solen fer les juntes i sobretot l’equip de govern que hi hagi, siguin de
caràcter festiu, cultural o de serveis, això no és dolent, ja que com a
mínim observen i tenen opinió. Ara bé, no es tracta sols de criticar i
dir què hi farien, crida l’atenció que als Plens de l’Ajuntament que normalment es fan cada dos mesos i on es debat i es prenen decisions
importants del poble, que afecten el dia a dia i el futur de tots, no hi
assisteix públic. Com és possible?, no volen saber temes importants?,
no saben com estan treballant els seus representants? Quant comentes i demanes això la resposta és que els Plens són molt pesats!,
i que amb una majoria absoluta sempre fan el que volen i no hi ha
debat. Doncs centellencs i centellenques, per això és important estar
a l’Ajuntament, per implicar-se i defensar el que creiem que és bo per
tots, per crear debat i poder aportar el granet de sorra i que entre tots
fem el poble que volem per nosaltres i pels nostres fills i néts. Som-hi
tots, siguem valents!, presenteu-vos a una de les llistes, que segur
que hi ha per triar, i sobretot en aquelles que tenen realment projectes
i darrera i hi ha un esforç i treball, i no només discurs. Participem,
CANVIEM PER MILLORAR!
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