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El “Pamflet”
Recta final del mandat i tot per fer!
Ben aviat començarem el darrer any de la
legislatura 2007-2011 i, des de la
Candidatura
d‟Unitat
Popular
de
Viladamat (CUP), creiem que és hora de
fer una mirada exhaustiva a les accions
que ha dut a terme l‟equip de govern
municipal des que es va constituir l‟estiu
de 2007.
Amb aquest butlletí, la CUP de Viladamat
vol mostrar com totes aquelles practiques
de l‟equip municipal que hem anat
denunciant en els darrers “Pamflets” no
han sigut qüestions puntuals sinó més
aviat una conseqüència d‟una política
municipal basada en la manca de
transparència i de democràcia així com
d‟una manca de projecte pel poble de
cara a les problemàtiques que ens porta
el segle XXI.

Així, per exemple, tot i que no es pot
negar que l‟equip de govern ha treballat
en molts fronts, tampoc es pot dir que no
sigui cert que en la gran majoria dels
mateixos, ho ha fet sense informar de
forma clara i necessària ni als afectats ni
a
la
resta
de
viladamatencs
i
viladamatenques.

Casos com el del parc eòlic on 120
persones majors d‟edat i empadronades a
Viladamat han firmat perquè es faci un
referèndum per decidir que és millor per al
poble i en canvi l‟alcalde es nega
rotundament a fer-lo.
Casos com el de la carretera C-31 on
l‟alcalde es mostra satisfet per com
s‟estan duent les obres, (recordeu el
nombre d‟accidents que hi ha a les
rodones de Viladamat per manca
d‟iluminació, com queden els camins de
Palauborrell o Sant Feliu de la Garriga
quan plou,...)
Aquests però són només un parell de
casos per mostrar cap on el poble ha
caminat en els darrers temps de la mà de
l‟actual equip de govern.
Mentrestant, durant aquests anys, des de
la CUP hem continuat exercint una
oposició constructiva amb la força i
l„empenta que els viladamatencs i les
viladamatenques ens vareu donar fa prop
de 3 anys. Segurament, en alguns casos
no hem pogut fer tant com ens hagués
agradat, però sens dubte, hem estat dia a
dia treballant per aconseguir que
Viladamat esdevingui un municipi on la
majoria dels seus habitants no pateixin els
problemes d‟una mala gestió, on els
serveis públics funcionin, la participació
ciutadana sigui exemplar i el consistori
defensi l‟ús respectuós del patrimoni
natural i històric que el poble te.
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La llar d’infants en perill!
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 candidatura.
Sembla ser que l‟excusa de la crisis ha
estat un bon argument per posar en
dubte aquest projecte.
Des de la CUP ens sorgeixen diverses
preguntes,... crisis o equivocació?
L‟equip de govern ha mal gastat més de
730.000 € en la construcció d‟un edifici
que a hores d‟ara no se sap ni perquè
s‟utilitzarà. Ara es troba que no hi ha
prou diners per a poder fer la guarderia i
l‟equip de govern haurà de vendre
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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.
Els nous equipaments poliesportius ens
han costat molts diners: es farà com cal
aquesta vegada i es dinamitzarà perquè
sigui un espai viu, on tothom hi tingui
cabuda?
Potser caldria planificar millor (que
aquesta és la tasca de qui governa i
cobra per fer-ho). Cal ser ample de
mires i més enginyós que mai en temps
de crisi perquè matar dos pardals d‟un
tret seria un encert!

Les escombraries s’apugen i l’aigua un 70% més cara.
S‟ha apujat la taxa d‟escombraries, altra vegada. De fet pagar
per un bon servei és ben just, tot i que des de la CUP volem
denunciar que no és un bon servei. En un ple, vam exposar que
els contenidors queden massa plens i caldria que el camió
passés més sovint o bé que n‟hi hagués algun més, perquè
generen molta brutícia, males olors i els gats en fan festa
major, escampant totes les deixalles pels carrers. Doncs no
s‟ha posat solució al problema, sinó que algun contenidor s‟ha
repartit en altres parts del poble, agreujant la situació.
Això s‟agreuja quan ve l‟estiu que hi ha més gent que viu al poble però hi ha els
mateixos contenidors. L‟equip de govern cal que vetlli per aquestes qüestions i que es
faci valer deixant d‟emparar-se en que la gestió la porta el Consell Comarcal. No s‟hi val
jugar a que no sóc responsable de res perquè ells s‟ho fan tot. Cal solucionar aquests
problemes del dia a dia i que tothom faci el que li correspon.
Pel que fa a l‟aigua la cosa encara és pitjor, després d‟haver pagat durant 7 anys aigua
no potable al preu de bona. Ara l‟empresa SOREA amb l‟acord de l‟equip de govern
apujarà un 70% el preu de l‟aigua. Cal recordar que l’empresa SOREA durant la
nevada va deixar el poble dos dies sense aigua, ja que no es va dignar a buscar
cap generador per almenys tenir aigua.
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El sou de la CUP

Censura a l’ajuntament

Tal i com varem anunciar ja fa un any la
Candidatura
d‟Unitat
Popular
de
Viladamat ha cedit el sou que li pertoca
com a regidoria a les entitats del poble.
En concret s‟han donat 50€ a les
següents entitats: CF Viladamat, Sant
Felius, AMPA i Salvem el Terraprim.

L‟equip de govern de Viladamat ha decidit
deixar de fer públiques les actes del ple,
sense ni tant sols informar-ne l‟oposició.
Des de la CUP ho veiem com un altre
intent d‟amagar la veritat al poble i ens
demostra una vegada més l‟estil
democràtic del nostre equip de govern.

Per la seva banda l‟alcalde continua
cobrant dels nostres impostos la xifra de
1050 € al mes i la resta de regidors de
l‟equip de govern 50€ per ple.

Parc eòlic:
El passat dia 23 de febrer el consell d‟alcaldes de l‟Alt Empordà va aprovar amb el vot
favorable del nostre alcalde, l‟informe sobre l‟ instal·lació de parcs eòlics a la nostra
comarca.
Els municipis que han quedat integrats
estan al voltant de L‟AP-7 entre la
La Jonquera
Jonquera i Figueres.
Agullana

Com podeu veure en el mapa la zona
escollida és una zona de poc impacte
ambiental ( al costat del TGV i
l‟autopista) i en una zona on el vent i
bufa amb força.

Capmany

En declaracions fetes als mitjans de
comunicació la mateixa presidenta del
consell comarcal de l‟Alt Empordà
demanava que es descartessin tots els
projectes de parcs eòlics que no estiguin
en aquestes zones.

Biure
Boadella

Pont de Molins

Des de la CUP veiem amb bons ulls
aquesta decisió i esperem que serveixi
per enterrar d‟una vegada per totes el
projecte de parc eòlic a la nostra
muntanya.
Figueres
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Festa Major i Carnestoltes

Festa de la gent Gran

Des de la CUP de Viladamat volem
felicitar a la gent dels Sant Felius per
l‟organització de la Festa Major i
encoratjar-los a seguir pel mateix camí.
Per molts anys i endavant!

Una vegada més des de la CUP volem
felicitar als regidors/a que han tirat
endavant aquesta iniciativa. La diada va
ser molt bonica i molt agradable.

De la mateixa manera des de la CUP ens
alegrem molt de la creació de la comissió
de carrossa de Carnaval “Giro de
Xarnera” i els donem tot el nostre suport a
seguir amb la mateixa il·lusió.

La nevada
Des de la CUP també volem agrair a tots
els veïns i veïnes de Viladamat que amb
els seus tractors i pales van fer la feina
que no va fer l‟ajuntament.

És ben cert que aquest any s‟ha llençat la
casa per la finestra, ja que el menú
costava el doble que l‟any anterior,
però...bé que s‟ho mereixen els nostres
avis!
Tot i que també cal tenir en compte que
sempre hi ha d‟haver un però; cal criticar
que l‟errada grossa va ser en no donar
accés lliure al ball a tothom que havia
participat de la vetllada, posant un punt
d‟amargor en només repartir tiquets als
majors de 65 anys. Tant “despilfarro” en el
convit i passar per alt aquestes coses!

La Contraportada
Les altres Santa Coloma de Gramenets
Com hem anat observant als darrers mesos, hi ha hagut un augment de notícies
relacionades amb escàndols públics dins d‟institucions com ara ajuntaments,
fundacions, etc. Ens podríem preguntar a què és degut? És que ara hi ha més
corrupció? o perquè hi ha més informació, i les notícies arriben a tothom?
Una clara evidència de quan de temps es porta fent mal ús de les institucions és la visió
que en tenim les persones del carrer. Hem sentit dir molts cops: "quins interessos es
tenen per dedicar temps a treballar en política dins de l‟ajuntament?".
Quan el nostre grup va començar a treballar pel poble amb la idea de fer-ho dins del
consistori, constantment la gent ens ho comentava. En aquell moment ens en varem
adonar que hi ha una visió generalitzada de quina és la finalitat d‟ús de les institucions
per alguns càrrecs públics.
És preocupant, doncs, pensar que sempre s‟ha tingut aquesta visió, ens dol pensar que
la gent hi està acostumada i per tant ho troba normal. Aquesta permissivitat dona poca
credibilitat a la gent que creiem que des de la política podem arribar a canviar la societat
i l‟estat de les coses.

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