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El “Pamflet”
Abans d’acabar la legislatura des de la CUP de Viladamat volem mostrar el nostre
punt de vista sobre les diferents problemàtiques que afecten Viladamat.

El local de vestidors o local polivalent:
Deixant de banda la ubicació, el disseny, el cost, i la
necessitat o no de construir el local polivalent, des de la
CUP sempre hem vist la construcció d’aquest espai com
una inversió no prioritària. Cap de les associacions que
n’han de fer ús l’havien demanat (ni el futbol, ni el jovent,
ni els grups municipals).
Per altra banda el fet d’haver invertit tants diners
(730.000 €) en aquest edifici ha deixat la caixa de
l’Ajuntament amb un deute acumulat de més de
160.000 € (aquesta informació va ser donada al ple del
passat 13 de Gener de 2011).
Amb aquesta gestió algunes de les accions prioritàries
com la rehabilitació de l’escola o la creació d’una llar
d’infants han quedat altra vegada sense fer-se.

La llar d’infants en perill!
Segons va informar l’equip de govern en el ple celebrat el dia 13 de Gener, gairebé
donen per descartat poder començar les obres de la guarderia abans d’acabar el
mandat. Recordem que en el seu full de ruta, l’equip de govern actual presentava la
construcció d’una llar d’infants pel poble com a objectiu i projecte per aquesta
legislatura. Sembla ser que l’excusa de la crisis ha estat un bon argument per posar
en dubte aquest projecte. Cal esmentar també que el terreny on l’equip de govern
proposa fer la llar d’infants encara no està escriturat en nom de l’Ajuntament.
Des de la CUP tenim clar que la mala gestió dels diners de l’ajuntament ha estat el
veritable culpable que no s’hagi fet la llar d’infants i que no s’hagin fet les reformes
necessàries a l’escola.
Com ja sabem l’equip de govern ha mal gastat molts diners en la construcció de
l’edifici del local polivalent. I ara es troba que no hi ha prou diners,exactament falten
264.000 €, per a poder fer la guarderia i per tant l’equip de govern haurà de vendre
patrimoni o fer un crèdit astronòmic per a poder complir una necessitat real i bàsica
que afecta a totes les famílies: la necessitat d’un espai per atendre l’etapa de 0-3
anys amb un cicle inicial d’Educació Infantil.
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L’aigua potable a preu d’or
Després d’haver d’esperar més de 6
anys l’obra promesa de portar l’aigua
potable a Viladamat i de deixar el poble
dos dies sense aigua durant la nevada
de l’hivern passat, l’equip de govern ha
decidit renovar el contracte amb
SOREA per 20 anys.

Des de el nostre punt de vista és un
error lligar el futur de l’aigua del poble a
una empresa privada com SOREA.
I perquè s’ha apujat el rebut de l’aigua?

Activitats per a la gent gran i
pels pares i mares
Des de la CUP de Viladamat ens
alegrem molt que l’equip de govern
hagi fet finalment, i a tres mesos de les
eleccions, alguna activitat per a la gent
gran, els pares i les mares.
Han hagut de passar vuit anys perquè
es fes alguna cosa, esperem que hagi
valgut la pena esperar. El que queda
clar és que a alguns no els cal cap
curset de memòria, se n’han recordat
perfectament quan convenia fer les
activitats i quan són les eleccions. Així,
esperem que passades les eleccions
del 22 de maig se segueixin fent totes
aquestes activitats.

El fet és que les obres de canalització
d’aigua potable des de Saldet fins a
Viladamat d’entrada les va pagar el
consell comarcal amb el compromís
que
ho
acabarien
pagant
els
ajuntaments de cada municipi.
El problema va ser que quan a
l’Ajuntament de Viladamat li va tocar
pagar la seva part, va resultar que no
tenia prous diners per pagar l’obra, i el
que va decidir l’equip de govern va ser
negociar amb SOREA perquè ho
paguessin.
El resultat d’aquesta negociació és molt
clar, allargament del contracte de
SOREA a 20 anys i augment del preu
de l’aigua més d’un 70%.
En definitiva, hem de ser el poble qui
acabi pagant les obres de canalització
de l’aigua i a sobre pagant-ne els
interessos a SOREA.

La III Calçotada popular
Un any més, i ja en són tres, la CUP de
Viladamat hem organitzat la Calçotada
Popular. Aquest any però s’han superat
totes les previsions ja que van aplegarse 120 persones i durant tot el matí es
van coure gairebé 2000 calçots. Us
esperem a tots i totes l’any que ve!

2

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP

número 7 · Primavera 2011

Festa Major i Carnestoltes

La Quina i les associacions

Des de la CUP de Viladamat volem
felicitar aquest any en especial a la
gent dels Sant Felius per l’organització
de la Festa Major, ja que tot i la
retallada d’un 10% de pressupost per
part de l’Ajuntament han aconseguit fer
una festa d’altíssim nivell. Només cal
encoratjar-los a seguir pel mateix camí.
Per molts anys i endavant!

Un any més la Quina de Viladamat ha
estat un èxit total, tot i no comptar amb
cap mena de col·laboració de
l’Ajuntament. Aquest fet és una mostra
més del poc valor que dona l’equip de
govern a la feina que a Viladamat estan
fent totes les associacions i entitats.

De la mateixa manera des de la CUP
ens alegrem molt de la consolidació de
la comissió de carrossa de Carnaval
“Giro de Xarnera” així com de
l’espectacular augment de participants.
Els donem tot el nostre suport a seguir
amb la mateixa il·lusió.

Depuradora
Des de la CUP també volem denunciar
la situació en què es troben les obres
de canalització de la depuradora, al
costat del pont de Sant Quirze, on les
aigües residuals literalment brollen del
terra.

Des de la CUP defensem que la
col·laboració amb les associacions del
poble ha de ser directa i de treball
colze a colze.
Només cal que repassem la feina que
durant els últims anys han portat a
terme les associacions de Viladamat,
per veure que el potencial del nostre
poble és altíssim.
El club de futbol de Viladamat per
exemple, és el poble de tota la
categoria amb menys habitants i que
porta més anys a segona regional.
El treball de l’AMPA és reconegut per
mestres, pares i mares dels pobles
veïns. I la feina feta per als Sant Felius
durant
la
Festa
Major
és
paradoxalment admirada a la resta de
pobles de la comarca i en canvi moltes
vegades criticada per l’equip de
govern.

Nova pàgina web de la CUP
Des de fa dos mesos la CUP de Viladamat ha estrenat nova
pàgina web. La pàgina pretén ser una eina d’informació sobre
les activitats i propostes de la CUP de Viladamat. A més, a la
nova web hi podeu trobar els Pamflets i les últimes noticies de
la CUP de Viladamat. Us convidem a tots i a totes a entrar-hi.
Recordeu: www.viladamat.cup.cat
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Encarant el futur
Les associacions participen en la redacció del programa
electoral de la CUP
Des de la CUP de Viladamat hem dut a terme un procés participatiu de redacció del
programa electoral. Aquest procés s’ha dut a terme amb un seguit de reunions amb
les associacions i entitats del poble (Plataforma Salvem el Terraprim, Club de
Futbol Viladamat, Associació juvenil Sant Felius de Viladamat, AMPA del CEIP Puig
Segalar i Associació de Caçadors de Viladamat).
En aquestes reunions les diferents entitats del poble ens han exposat les seves
dificultats, les seves demandes, i els seus punts de vista de cara a les
problemàtiques dels pròxims quatre anys.

Balanç de la nostra feina
Des de la CUP de Viladamat també volem fer un balanç del que ha estat la nostra
feina des de l’oposició a dins de l’ajuntament.
La nostra valoració és que creiem que hem fet una bona feina; fent oposició
constructiva, exigint transparència a l’ajuntament, demanant el màxim d’informació
sobre temes com el parc eòlic, preocupant-nos per la situació de les instal·lacions
de l’escola, col·laborant i treballant colze a colze amb les associacions del poble
(Comissió de festes St. Felius, Club de Futbol, Carrossa de Carnaval, Quina),
organitzant activitats com la calçotada, presentant mocions perquè a les obres fetes
per l’Ajuntament hi tinguin prioritat els treballadors del poble, promovent activitats a
favor de la llengua i la cultura popular catalana, presentant mocions a l’ajuntament
en defensa del nostre país, donant el nostre sou de regidor a les entitats del poble...
Per tot això, per la capacitat, pel treball demostrat i per l’il·lusió de viure en una
societat més justa i en un futur més lliure, us volem comunicar que la CUP de
Viladamat tornarem a presentar-nos a les properes eleccions municipals i que
continuarem treballant per un Viladamat millor.

“El Pamflet”
Butlletí d’informació municipal
Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
Adreça electrònica: viladamat@cup.cat
Pagina web: www.viladamat.cup.cat
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