INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL PSC-CP
Un Ajuntament de tots i totes
Les darreres eleccions van tornar a posar de manifest que la candidatura del PSC-CP és l’opció majoritària escollida pels
nostres veïns per 3er mandat consecutiu. La nostra voluntat ha estat treballar per aconseguir un govern fort i cohesionat i
estem orgullosos d’haver aconseguit un acord amb els companys/es de SV-AM per ser els representants de tots. Malgrat les
moltes agressions que estem patint, la nostra única voluntat és treballar per la justícia social i la plena igualtat al nostre
municipi. Dignificar la vida de les persones: per una infància plena, en què a través de l’educació posem els pilars del demà
dels nostres fills, per una vellesa digna, amb millors instal·lacions i serveis com la Residència i la Llar de Jubilats, per oportunitats pel nostre jovent, amb equipaments com la Ràdio, l’Escola de Música, els equipaments esportius... El lliure accés a la
cultura amb millores a la biblioteca, Escoles, Teatre i Ateneu i reformes com la del Pont fent més humà i transitable el centre
de la vila. Actualment estem fent arribar les canonades al dipòsit amb aigua de la nova depuradora construïda conjuntament
amb Torelló, Sant Vicenç ,Sant Pere, Orís i Les Masies, fent valer el treball en xarxa, o fent arribar el tritub a Sant Hipòlit i que
permetrà que operadors de telecomunicacions despleguin la fibra òptica al municipi. Com hem fet sempre, perquè som GENT
DE PARAULA, seguirem pensant i treballant solament per SANT HIPÒLIT.
GRUP MUNICIPAL CDC
Volem un Sant Hipòlit en colors
Sí, el nostre municipi segueix sent gris. Les eleccions municipals no van donar majoria a cap dels grups municipals i la gent de SOM Voltregà
no va voler compartir alcaldia, ni un projecte de poble diferent i han donat validesa a vuit anys de govern d’en Xevi Vilamala, entrant a formar
part del seu equip de govern. La rèmora del passat i el seu present espanyolista ha portat a una convivència molt complicada al Consistori de
Sant Hipòlit. Sí, som portada als mitjans de comunicació de la comarca i ens acusen de fer públic el seu mal govern. Aquesta és, així ho han
volgut els resultats electorals i els posteriors pactes de govern, la nostra tasca a l’Ajuntament, fiscalitzar l’acció de govern, passada i present.
Han passat els primers 100 dies i no hem estat capaços de detectar millores en la gestió. La nostra feina és complicada i feixuga, la mostra
que no ens donen facilitats la teniu en el fet que ja portem més de 100 instàncies entrades al Registre perquè no hi ha facilitats en l’obtenció
d’informació. No hi ha transparència, segueix sense donar resposta a fets essencials com els euros que perceben els regidors i l’alcalde cada
mes. Els carrers estan bruts, el mobiliari urbà està posat sense sentit, hi ha problemes de seguretat, no s’entomen projectes de futur i les
infraestructures municipals estan en plena decadència i amb números vermells. No es pot fer política municipal, servei als veïns, perquè és
el ‘hobbie’ de l’alcalde. És un acte vocacional i per això ens hi hem posat. Voldríem seguir sent portada als diaris, però per projectes i realitats
il·lusionants, per estratègies en color i de futur, però malauradament, els germans Vilamala i la seva política de la por i el favoritisme segueix
tenyint de gris el Voltreganès.
Nosaltres no tenim por de res. Tenim un mandat de servei als ciutadans per complir i ho farem sense esmerçar esforços ni il·lusió. Som a peu
de carrer per estar al servei dels santhipolitencs i també ens podreu trobar cada dilluns de 18 a 19 hores al despatx que tenim a les dependències de l’Ajuntament. Ens han posat a sota l’escala, però seguirem donant la cara per defensar els drets dels nostres conciutadans; dels
nostres, de penjar una estelada al balcó de l’Ajuntament i de tenir permanentment una moció de censura a disposició dels regidors de SOM
Voltregà per quan es decideixin a treballar per un Sant Hipòlit en colors. Us seguirem informant periódicament de la nostra feina, a través
de la publicació Parlem-ne.
GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM
Des de SOM Voltregà volem agrair novament el suport dels 450 veïns i veïnes que vau apostar per la nostra candidatura. Vam
néixer com un grup de persones de sensibilitats diverses amb ganes d’involucrar-nos en la vida municipal, però que no ens
sentíem representades per les dues opcions que històricament hi ha hagut al poble. Ens presentàvem per primera vegada
amb la voluntat d’oferir una alternativa a aquesta carència, amb la il·lusió de fer entrar una nova veu a l’Ajuntament. Gràcies
al vostre suport ho hem aconseguit i una tercera opció ja forma part del Consistori.
Davant la impossibilitat d’establir un govern d’unitat amb les tres forces municipals (opció que vam defensar des d’un principi, atès que els resultats electorals van ser molt igualats), hem optat per col·laborar en la governabilitat del poble assumint
responsabilitats en el Govern municipal. Concretament, amb tres regidories: Governació i Participació Ciutadana; Cultura,
Educació i Joventut; Promoció Econòmica i TIC’s. Hem assumit el compromís de treballar pel poble de manera constructiva,
amb totes les nostres mancances i virtuts. Tenim ganes d’aportar la nostra empremta en la tasca de govern, essent conscients
del nostre pes dins del Consistori, i al mateix temps, defugint de disputes i dinàmiques que enrareixen la vida política i social
del poble.
Finalment, us convidem a que seguiu la nostra activitat a les xarxes socials (Facebook i Twitter). Si voleu posar-vos en contacte
amb nosaltres us podeu adreçar a l’Hipòlit, la Marta o en Roger. O bé escriure’ns a info@somvoltrega.cat
Som-hi!
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