INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL PSC-CP
Treballar al costat del nostres veïns.
Apostem per actituds positives, i rebutgem les actituds que malmeten el clima d’harmonia i tranquil·litat que disposem.
Treballem de valent i aquesta feina ens ha permès arribar als 10 anys d´ARTOT, o als 50 de la Biblioteca, dues apostes
per la cultura i l´educació que hem defensat sempre. L´esport també és part del nostre poble, de l´educació dels joves
i volem felicitar als clubs i nens/es per la bona temporada i èxits aconseguits. Fem també una aposta pels casals
d´estiu per conciliar vida familiar i laboral, un any més són un èxit amb més de 200 nens/es. També ens ocupem del
medi ambient i treballem per estalviar energia i consums a pavellons, carrers i equipaments, a més de tenir cura
de la Salut amb d’instal·lació de 2 desfibril·ladors que seran instal·lats a pavelló i camp de futbol. Hem treballat
perquè la Diputació ens assigni una subvenció de 420.000€, que sumats als 2,5 milions d´€ que disposem del Pla de
Barris seran destinats a carrers i places del Barri del Mallol, a Residència, a Escola Abat Oliba i a diferents punts del
municipi. En Educació tenim una bona notícia com és una nova intervenció a l´escola Abat Oliba valorada en 300.000€.
Malauradament res ha canviat, i els regidors de CDC segueixen fent un flac favor al municipi. Saben molt bé que no som
responsables del tancament del Bon Preu, i hi ha mala fe en fer-ho. Els demanem que reflexionin, mentrestant aportem
propostes i hem aconseguit que a clients fidels els hi subministrin la compra a domicili.

GRUP MUNICIPAL CDC
És amb constància i treball diari com estem portant la nostra feina a l'ajuntament, perquè creiem que estar en
una oposició no sempre vol dir buscar els defectes sinó també proposar bones idees que contribueixin al millor
benestar dels veïns de Sant Hipòlit. Darrerament hem aconseguit objectius necessaris i urgents com, per exemple,
la pròxima instal·lació d'un sistema d'aire climatitzat a la residència d'avis. Aquesta era una notable mancança de la
infraestructura que l'estiu passat i en dies de molta calor observàrem de primera mà i així ho hem traslladat a l'equip
de govern de PSC i Som Voltregà.
Aviat rebreu a casa el nostre Butlletí Informatiu «Parlem-ne», on podreu estar al corrent tant de les darreres aportacions
de Convergència a l'ajuntament de Sant Hipòlit com de les futures actuacions que volem dur a terme en benefici de tots.
En el proper «Parlem-ne» compartirem propostes pel municipi i reflexions com la que creiem injusta situació que està
passant el nostre comerç local, així com la falta d'activitat al poble en general. Tot el que volem proposar sempre serà
en una perspectiva de millora pel conjunt dels veïns, sense perdre mai de vista el moment del nostre país, Catalunya.
Rebeu una salutació de tot l'equip de CDC.

GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM
LA MOBILITAT AL CENTRE DEL POBLE.
La millora de la mobilitat urbana podríem dir que és la forma en que podem ordenar l’accessibilitat, minimitzant els
impactes negatius originats pel fet que ens desplacem o fem un ús de l’espai públic que pot arribar a perjudicar la
convivència.
Com a responsables de l’ordenació de l’espai públic, des de l’Ajuntament ens hem de preguntar, quin és el model de
poble que volem, ara i també pel futur, per als nostres veïns i veïnes. Quan parlem més concretament del nucli antic,
del centre del poble, hem de tenir en compte les necessitats dels seus veïns, dels seus comerciants i també les de la
resta de veïns com a usuaris d’aquest espai, tant des del punt de vista de zona d’aprovisionament comercial, com des
del punt de vista de zona d’esbarjo.
En les últimes rehabilitacions del nucli antic s’ha apostat clarament per la pacificació del trànsit. Els dissenys i els
acabats dels carrers aposten d’una forma clara per la prioritat de les persones enfront dels vehicles i aquesta és la
mateixa tendència que s’està implantant en la majoria de pobles i ciutats del nostre entorn.
Tots els canvis suposen un període d’adaptació, a vegades d’incomoditats per a algú. Però haurem de valorar si després
d’aquest període d’adaptació els beneficis obtinguts superen als inconvenients soferts i, en tot cas, sempre podem
introduir nous canvis, o tornar al punt de partida.
Esperem que el nou sistema d’aparcament d’horari limitat al centre del poble, sigui beneficiós per a la mobilitat en el
sentit més ampli del concepte.
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