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ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Carta d’Entesa per Bescanó

El 7 d’octubre Bescanó va tornar a dir NO a la MAT.
Benvolguts amics i veïns,
Avui és un dia de satisfacció i orgull
per a tots els qui compartim un sentiment democràtic i plural. Per primera vegada, La Pilastra destina un
espai lliure a un grup polític de l’oposició. Enhorabona a tots.
El nostre reconeixement a l’alcalde,
que finalment ha cedit a les demandes de molts. Esperem que aquest
espai que estrenem permeti expressar opinions sense censures ni pors.
Vetllarem perquè així sigui.
Volem felicitar i agrair a tots els qui
amb paciència, perseverança i arguments, han insistit durant molt de
temps davant les resistències del
grup Convergent d’aquest Ajuntament per a la democratització d’aquesta eina de comunicació del
municipi.
Gràcies, especialment, a les persones
del Consell de Redacció de la revista
que han recollit aquesta reivindicació.
Des d’Entesa per Bescanó volem que
La Pilastra sigui una revista lliure,
democràtica i respectuosa; que
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informi de tots els àmbits d’interès
del poble amb articles lliures i escrits
d’opinió d’àmbit social, cultural i polític. Pensem que l’Ajuntament ha
d’ajudar i subvencionar la revista
però no ha d’exercir cap influència en
la decisió i el control dels seus continguts. Aquesta és la nostra il·lusió i
proposta per a les edicions futures de
La Pilastra. Ara mateix hi ha molts
temes importants sobre la taula que
necessiten un debat i més informació
per a tots. Parlem de la MAT, que va
tirant endavant com una apissonadora implacable, manada per interessos aliens i propiciada per alguns
que haurien d’haver liderat una oposició frontal a ella. Sabeu que ja està
sobre la taula el projecte d’una segona subestació transformadora a Vilanna? L’excusa? Doncs l’anunciada
i denunciada ja fa temps, “ja que a Vilanna n’hi haurà una, l’ampliem amb
una altra i així donem servei a la línia
Olot-Salt”... Parlem de l’Estació i de
l’interès de CiU per enderrocar-la i
fer un altre edifici en un altre lloc.
Ens diran, llavors, que s’ha conservat

l’Estació? Que li donem un ús? Que
som respectuosos amb el nostre patrimoni?... Parlem del nou planejament urbanístic del Municipi i la
forma fosca i tèrbola com es vesteix
un programa de participació ciutadana i un Consell Assessor que no
s’ha aprovat enlloc. Parlem dels objectius de l’equip de govern de fer
créixer el poble de Bescanó fins a
1.000 habitatges més, que se sumarien als més de 1.500 que ara ja es
poden construir nous. Volem que el
poble de Bescanó creixi tant? Volem
més zones industrials noves a cada
poble? Perquè no ens oposem que
s’ampliï el doble la planta potabilitzadora d’aigües de Montfullà?... Parlem de... moltes i moltes coses
importants, que ens importen i ens
afecten... Esperem tenir espais suficients per debatre. El que ens han
cedit ara, no dóna per més... Feliç
Any 2008.
Anna Garriga
Entesa per Bescanó
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ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Polítiques socials pensades per ajudar la
gent a viure millor

Escola Bressol de Bescanó. FOTO: Ester Rubirola
Com aquell que no diu res, ja han
passat les festes de Nadal. Això demostra clarament que el temps passa
volant. Si no, pensem-hi fredament:
quan tingueu a les mans La Pilastra
ja farà un mes ben bo que el Nadal
haurà passat.
Per cert, com podeu comprovar, presentem una Pilastra renovada i amb
un nou Consell de Redacció, que de
segur la farà més amena i més plural.
Un exemple és la possibilitat que els
partits que componem l’Ajuntament
tinguem el nostre espai propi. Des de
Convergència i Unió us desitgem, al
nou equip que redacta i edita La Pilastra, que tingueu molta sort i molt
d’encert en el vostre treball.
També vull aprofitar per agrair a totes
les persones que aquests últims anys
han fet possible que La Pilastra hagi
tingut continuïtat. De fet, voldria recordar que va ser el nostre Govern el
que la va recuperar en el seu dia.
Aquesta entrada d’any em serveix per
recordar que, des de fa molt temps, a
Bescanó podem celebrar aquestes festes de Nadal d’una manera molt participativa, perquè són molts els actes

que s’hi organitzen. Només cal mirar
la programació de cada any. I això,
que no és mèrit de ningú en particular, ni molt menys de l’Ajuntament,
demostra que, més enllà de les diferències polítiques que puguin tenir,
són moltes les persones que demostren la seva estima pel poble, treballant per fer possible totes aquestes
activitats que al llarg de l’any han
anat marcant el nostre tarannà.
Davant d’aquesta actitud tan positiva
de les nostres entitats, durant tots
aquests anys en què ens heu donat la
vostra confiança, des de l’Ajuntament
(CiU) hem fet el que crèiem que havíem de fer: treballar per donar suport a totes aquestes activitats i
perquè poguéssim tenir serveis i instal·lacions que els donessin cobertura
d’espais. I això és una altra realitat.
Tenim unes molt bones instal·lacions
i uns molt bons serveis, que acompanyats amb una bona política d’atenció a les persones fan que al nostre
poble tinguem una bona qualitat de
vida. I hem de treballar perquè puguem continuar així.
És per això que ens hem proposat,

amb vista a aquesta legislatura que
acabem de començar, intensificar encara més l’atenció a les persones, a les
famílies, a la gent gran, amb polítiques progressistes i socialment avançades.
Sense oblidar-nos de continuar treballant per dotar el nostre poble dels
serveis que encara ens falten o de millorar els que van quedant desfasats o
insuficients: l’escola, la llar d’infants,
pisos per a joves, l’institut, sala d’exposicions, ludoteca, camins rurals,
centre de dia per a gent gran...
I quan algú pugui caure en la temptació de dir «Menys obres i més política
social», li podríem fer dues preguntes: «Si no tinguéssim aquests serveis, segur que no ens ho
retreurien?». I una altra encara més
directa: «Totes aquestes inversions,
no són polítiques socials pensades per
ajudar la gent a viure millor?» Això és
el que volem des de Convergència i
Unió per a la gent de Bescanó, Estanyol, Montfullà i Vilanna.
Xavier Soy i Soler
Convergència i Unió
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