AIXEQUEM SANT CEBRIÀ

L’ENTORN, EL NOSTRE TRESOR

Jordi Marqueño i Bassols

Aquestes línies tenen com
intenció esbossar quins
són
els
principals
objectius de Junts per
Catalunya per Sant Cebrià.
Som conscients de les
mancances del nostre poble, el Sant Cebrià
d’avui ha d’afrontar els dèficits urbanístics
dels
nuclis, l'arranjament dels camins
d’accés, com són el de Can Xuxa i el de Can
Puig, la millora de la seguretat dels nostres
veïns, l’optimització del servei de recollida
de residus i de restes vegetals, el servei de
transport interurbà, l’estudi i auditoria dels
costos de l’aigua, la correcta neteja de les
zones verdes, parcel·les municipals i franges
de protecció d’incendis, la falta d’espais
culturals, el suport a l'emprenedoria i el
nostre teixit productiu, etc.
Però també tenim ben presents quines són
les seves fortaleses, com ara la seva posició
francament immillorable dins el cor de la
Vallalta, entre Barcelona i Girona, entre el
mar i el Montnegre, el que se’ns dubte ens
crea clares oportunitats de present i futur, si
les sabem afrontar unidament com a poble;
en aquest sentit, la finalització i aprovació
definitiva del POUM, la recuperació del
voluntariat de protecció civil (tractant-lo tal i
com es mereix per la seva gran tasca
desenvolupada), el suport inequívoc del
nostre teixit associatiu, tant cultural com
esportiu, la deguda col·laboració amb l’ADF i
els nostres municipis veïns. Aquestes són
també qüestions a afrontar.
Tampoc s’ha de passar per alt que enguany
farà mil anys de la primera referència escrita
trobada del nostre poble i cal rememorar
com correspon tal esdeveniment. En aquest
sentit també cal dignificar la memòria
col·lectiva dels fets de l’1 d’Octubre de
2017.
En definitiva, la participació i la
transparència en els assumptes públics
juntament amb la gestió acordada dels
recursos comuns, han de ser els puntals
sobre els quals avançar en els pròxims
quatre anys. Aquest és un repte que
nosaltres iniciem amb aires nous i energies
renovades. Sant Cebrià té un llarg camí
encara per recórrer.
Junts per Catalunya és un projecte polític
transversal,
democràtic,
republicà,
netament independentista i, per sobre de
tot, compromès amb Sant Cebrià, els seus
nuclis i la seva gent.
Pel Sant Cebrià mil·lenari que tots estimem,
afrontem amb il·lusió aquesta nova etapa
col·lectiva.
Aixequem Sant Cebrià!
Llibertat Presos Polítics!

Sant Cebrià de Vallalta

Isa Vico Torrillas

Vivim en un lloc privilegiat,
a les portes del Parc Natural
del Montnegre. Tenim un
paratge meravellós per a la
pràctica de l’esport de
muntanya, tant sigui amb
bici o a peu. Pels amants de la natura tenim
un ventall de camins aptes per a tots els
nivells.
Podem gaudir d’un suau passeig pel camí del
golf, d’una pujadeta a les “bassures” (Coll de
l’Era d’en Mora), o al nostre Dragon Can
(turó de l’home mort), etc.
Les pistes t’ajuden a pujar a dalt de la
muntanya per descobrir “trialeres” molt
emocionants, rutes antigues com el Camí de
les Escoltes, dolmens, fonts i salts d’aigua
que s’amaguen a la nostra vall per a no ser
descoberts... Sempre sota el silenci i la
mirada d’arbres centenaris i infinits
d’animals que ens donen la benvinguda i ens
conviden gratament a compartir el seu
meravellós hàbitat.
Hem d’obrir aquestes portes a tothom
perquè gaudeixin de la nostra muntanya tal i
com ho fem nosaltres i vegin com som
d’afortunats!
BRIGADA FORESTAL
Dani Lienas Grande

La neteja de les zones
verdes i de les franges
perimetrals són una de les
màximes preocupacions dels
nostres vilatans; cada any
ens gastem entre 35.000€ i 50.000€ per
netejar les zones verdes una sola vegada
l’any i ho fem amb una empresa externa. Al
cap d’un mes, les zones verdes tornen a
estar igual, per la qual cosa pensem que
aquest no és el camí a seguir. Haurien
d’estar netes durant tot l’any i per això
creiem que la millor opció és crear una
brigada municipal que s’encarregui durant
tot l’any de netejar les zones verdes i fer
també les franges perimetrals, dotant-los de
la maquinària i material necessari per a dur
a terme aquestes tasques.
Amb aquesta brigada reduiríem el perill
d’incendis, dificultaríem l’amagatall dels
lladres en zones crítiques de les
urbanitzacions, tindríem els nostres parcs
infantils i de lleure nets i, a més a més, ens
permetria ser més eficients en èpoques de
poda, doncs ara mateix el nostre
Ajuntament només disposa d’un jardiner en
plantilla.

URBANISME, XARXA DE CAMINS I AIGUA
Patrícia Coll López

El nostre poble porta masses
anys invertits en la tramitació
de les diferents propostes del
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) que han plantejat els
diferents equips de Govern. Després de més
d’una dècada i de constatar que clarament
els nostres instruments de planejament es
troben desfasats, és imperant finalitzar el
POUM i que s'efectuï la seva aprovació
definitiva. La finalització del POUM ens ha
de
permetre
dotar-nos
d’aquells
equipaments culturals que actualment
estem mancats, a més de facilitar que
afrontem les deficiències urbanístiques. En
aquest sentit, s’ha de reconèixer la doble
responsabilitat municipal de la situació i
cercar, dins del marc legal que el dret
urbanístic permet, els mecanismes per
afrontar, amb realisme, la situació. També
cal procedir a arranjar els camins d’accés a
les urbanitzacions, en especial el de Can
Xuxa i el de Can Puig, per la importància que
tenen en cas d’emergència, i fer el
manteniment ordenat i periòdic de la xarxa
de camins públics del municipi, que donen
servei tant als disseminats com als serveis
d’emergència. Per últim, en aquest nou
període caldrà realitzar una valoració real i
auditada dels diferents serveis de
subministrament d’aigua existents en el
municipi i el seu cost real que s’acaba
traslladant a la població, i en funció dels
resultats s’hauran de prendre les mesures
pertinents.
LA SEGURETAT ÉS COSA DE TOTS
Jordi Rotllan Ruiz

En el ple municipal del passat
dia 31 de gener de 2019, el
nostre grup va presentar
dues mocions instant a
l’alcaldia a la contractació de
les places d’agents de la policia que en
l’actualitat estat vacants. A dia d’avui encara
no s’ha fet res. Tenim la plantilla de la
policia local sota mínims, amb agents de
baixa. Això comporta que en els torns
especialment de nit, no tinguem cap policia
de servei. És un tema insostenible i que
denota, una vegada més, la despreocupació
que té l’alcaldessa envers aquest tema. La
solució és molt clara: ocupar les places.
El mateix dia vam presentar una moció
instant al govern que iniciés la licitació per
dur a terme la neteja de les franges de
protecció, parcel·les municipals i zones
verdes. De moment tampoc tenim resposta.
Tenim les zones verdes i franges de
protecció molt abandonades. Hi hem de
posar remei per no haver de córrer.
La seguretat és una de les nostres prioritats.
Hem de treballar junts i nosaltres hi estem
disposats!
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