INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL PSC-CP
No tot es fa com sempre. Volem votar un nou acord, no la ruptura. Quan escrivim aquestes ratlles encara no hem arribat al
1 d’octubre, quan aparegui el butlletí segurament haurà passat i les nostres vides seguiran com abans de la data. El que no
haurà estat igual hauran estat unes votacions sense garanties, sense cens legal, amb tots els secretaris d’ajuntaments i el
lletrat major del Parlament fent informes negatius i un govern pressionant alcaldes i fent que alguns veïns ens volguessin
coaccionar fent-nos prendre decisions del tot il·legals. En cap elecció és necessària la signatura de l’alcalde per fer unes
eleccions. Quina era la finalitat dels partits PdCat i ERC de posar en perill el Ajuntaments i els seus Alcaldes?. Ens sembla
una temeritat i que hem denunciat perquè ens hem sentit intimidats al nostre municipi. El nostre és un grup heterogeni, amb
diferents opinions, per això la nostra campanya la vam titllar AL DAVANT DE TOT SANT HIPÒLIT. Estem per fer poble i política
municipal i ens sembla un error els partits que fan política que no és municipal als seus pobles, per això, hi ha el Parlament.
Som membres de l’Associació de Municipis per la Independència quan el nostre grup teníem majoria i ho vam fer perquè hi
havia veïns que ho demanaven, però una cosa és formar-ne part i altra voler que firmem decrets il·legals, ...i a més per la força.
El nostre grup seguirà destinant el 100% de les energies en la millora del nostre poble. L’escola Abat Oliba disposa ja d’una
nova pista poliesportiva, els pavellons i el camp de futbol han estat llestos per l’inici de les competicions. S’han fet noves
inversions a la Residència per Gent Gran, el Mallol i el seu barri ja estan en plena transformació, hem aconseguit portar
esdeveniments esportius de primer nivell al nostre poble, seguim tenint cura del manteniment i ens han guardonat com
uns dels municipis més ben cuidats al certamen “Viles Florides”, i és un orgull haver estat tan dignament representats als
Campionats del món d’hoquei..., en totes aquestes coses i moltes més ens trobareu, no ens trobareu en les divisions i baralles.
Per acabar, al nostre municipi qui vulgui haurà pogut votar perquè hem treballat perquè així sigui, qui digui el contrari sols
busca divisió, confusió i fer mal. No ens hi trobaran.

GRUP MUNICIPAL PdCAT
Sant Hipòlit de Voltregà, és l'hora. La força d'aquest país, juntament amb l'empenta i convicció dels veïns i veïnes de Sant
Hipòlit, ens han portat al moment històric que tantes generacions han perseguit. A les portes de construir el nostre futur
com a ciutadans d'una República merescuda i necessària, treballem per l'honor dels Voltreganesos i Voltreganeses que ja
no hi son i per l'èxit dels que vindran. Partits i entitats sobiranistes treballem de manera incansable, per preservar els drets
democràtics que l'Estat Espanyol vulnera contínuament amb l'ajut dels que ens voldrien rendits i sotmesos per sempre.
Ho vivim a nivell de país i també a nivell municipal. Com a Partit Demòcrata a l'oposició de l'actual govern municipal, no
deixem ni deixarem de dir totes les veritats als Plens de l'Ajuntament i a allà a on calgui. No ho deixarem de fer encara que
el mateix Alcalde segueixi repetint el vell discurs que ja ens sabem tots de memòria, desfasat de la realitat de l'època que
ens ocupa com a poble i país.
Tenim els projectes valents per Sant Hipòlit per acabar amb el constant tancament dels comerços de tota la vida i encara
que no els puguem desenvolupar, proposem, rectifiquem i desencallem les reobertures de locals com La Catòlica o la Llar
dels Jubilats durant anys sense solucions d'aquest govern. I sí, al mateix temps reivindicarem que com a municipi demòcrata
i sobiranista, hauríem d'estar entre els més de 750 totalment compromesos institucionalment amb la República catalana.
No és així, no tenim aquesta representació i no descansarem per assolir el canvi que realment mereixem. Aquests són i
seran els nostres principis, responsabilitats i compromisos amb els veïns de Sant Hipòlit de Voltregà i la Catalunya lliure.
Sempre a la vostra disposició, els regidors del Partit Demòcrata a Sant Hipòlit de Voltregà.

GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM
EL DESPRECI DE LA ZÒDIAC. A l’hora de tancar aquest butlletí municipal encara no sabem si el dia 1 d’octubre es podrà
fer efectiva la voluntat de la majoria dels ciutadans d’aquest país que és anar a votar el referèndum sobre si volem que
Catalunya se separi d’Espanya i es constitueixi en un nou estat en forma de República.
Aquesta controvèrsia ha portat de corcoll a molta gent; als polítics sobre tot, però també a totes les persones dels mitjans
de comunicació i a molta gent dels que ens trobem cada dia pel carrer que, sense estar-hi implicats directament, ens hi hem
sentit interessats i hem participat del seguiment que s’ha anat fent dia a dia de l’evolució dels esdeveniments relacionats
amb aquest referèndum. Aquest ha estat el tema de moltes converses als bars, a les botigues, al carrer i a totes les cases.
El govern de l’estat Espanyol ha volgut deixar clar que la força és d’ells, tal i com va dir per boca de l’enginyós Pablo Casado,
vicesecretari de Comunicació del Partit Popular, quan va comparar a Espanya amb un transatlàntic i a Catalunya amb una
zòdiac punxada. És pensant d’aquesta manera com segurament Espanya deu haver anat perdent territori al llarg de la seva
història. Sembla estrany que encara pensin que el que no s’aconsegueix enraonant, es pot aconseguir per la força.
A molts ens agradaria que quan Catalunya esdevingui un nou estat, es pugui relacionar d’igual a igual amb tots els seus
estats veïns. Aquesta prepotència i aquest menyspreu cap a tota una nació, farà impossible que les coses tornin a ser mai
com abans.
Grup de SOM Voltregà, A. M. a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

2

W W W.S A N T H I P O L I T D E V O LT R E G A .C A T

