Qui som ARA Viladecavalls – Reagrupament?
Som un grup de veïns que es presenta a les properes eleccions municipals a Viladecavalls portats només per la voluntat de treballar
pel nostre poble i col·laborar en quelcom que creiem absolutament necessari, “la regeneració política municipal”. Aquest darrer
aspecte en concret, i molts d’altres del seu ideari, els compartim plenament amb “Reagrupament”, que no només ens dóna el suport
jurídic, sinó que ens aporta la seva experiència i una forma de fer política que realment ens agrada.
Entenem que ha arribat l’hora de fer canvis, de que entrin persones que aportin uns valors i una experiència diferents, que generin
confiança i siguin capaços de substituir el desànim generat aquests darrers temps.
Estem vivint una època de la nostra història, marcada per uns canvis a tots nivells, “especialment a nivell econòmic”. Per a moltes
empreses suposa uns processos d’adaptació, que en molt casos no poden assumir-los i desapareixen. El mateix passa en l’àmbit de
les institucions. “Si l’Ajuntament de Viladecavalls fos una empresa ja hauria desaparegut”, ja que el seu endeutament i el seu dèficit
el fan totalment inviable. Afortunadament o desafortunadament, les institucions no desapareixen mai. Simplement surten d’aquestes
situacions apujant impostos o deixant de donar determinats serveis, i això és el que volem impedir amb la veu dels nostres regidors.
Què i com ho farem?
Des d’un punt de vista social i tenint com a centre de qualsevol decisió, el benestar dels nostres veïns, i les seves necessitats, el
nostre full de ruta tindrà uns eixos directors:
Gent gran: Donar suport a qualsevol política que ajudi a la gent gran, que afavoreixi la seva integració a la xarxa social, que tingui
cura de la seva salut i en faci el seguiment o que simplement l’escolti i sàpiga que l’Ajuntament està al seu servei.
Cultura, esport i comerç: Fer costat a tot el món cultural, esportiu i comercial que és el verdader nervi de qualsevol poble, ajudant
a promoure, des de les més petites iniciatives, fins a projectes a mitjà o llarg termini. En aquest sentit, estudiarem la creació d’un
Patronat Municipal de cultura i esports, com els que ja existeixen a altres indrets, per tal que aquestes entitats tinguin sempre el
mateix interlocutor independent del color polític de l’Ajuntament.
Gent jove: Finalment, el nostre futur no serà millor si no som capaços de tenir cura del nostre jovent, promovent espais pel seu lleure
i comunicació com pot ser “Ràdio Vila”. Facilitant la seva integració al món laboral amb acords amb empreses locals o simplement
ajudant a la reinserció social d’aquells a qui el destí no els hi ha estat favorable.
Equipaments: Pel que fa als equipaments, seran objecte d’un estudi individualitzat, conjuntament amb els actuals treballadors i
usuaris habituals, per tal que conjuntament puguem elaborar un pla estratègic que condueixi a treure’n el màxim profit pel poble amb
la millor gestió econòmica. Els equipaments, tant si són culturals “com l’escola de música”, esportius o socials, “com els centres
cívics o associacions de veïns”, han de “funcionar”, són el verdader “pols” del poble, adaptats per a les persones amb discapacitats i
plens d’activitats que siguin la base del teixit social.
Entorn natural: Pel que fa al nostre entorn natural, tindrem especial cura amb la conservació del nostre patrimoni natural i
arqueològic, amb revisions constants del seu estat de conservació, perseguint fins a les últimes conseqüències qualsevol abocament
incontrolat i promovent-ne el seu ús, coneixement i respecte. Tenim el deure d’assegurar-ne al màxim la conservació per a futures
generacions. Estarem totalment en contra de qualsevol requalificació urbanística que comporti la destrucció del medi natural, fent un
especial seguiment d’aquells projectes en curs que l’estan afectant, tals com el quart cinturó o zones de creixement urbanístic
perimetral.
Economia: El darrer terme, però no menys important, és l’economia. La nostra incorporació al ple de l’Ajuntament ha de portar, de
forma immediata i pública a saber on som, o dit d’una altra manera a saber amb tota exactitud què tenim i què devem. A partir d’aquí,
caldrà dissenyar polítiques basades en l’estalvi i l’aprofitament dels nostres propis recursos humans. Volem estudiar també la creació
d’un registre municipal d’empreses subcontractades, detallant preus i tasques a realitzar per tal d’aportar una dosi de transparència.
Finalment, abordarem de forma urgent temes puntuals com la situació de l’empresa “Viladecavalls multigestió”.
I per acabar, dir-vos que tot això que volem dur a terme, ens agradaria que fos dins d’un bon clima polític, que faci sortir el millor de
cadascun de nosaltres i no el pitjor com més d’una vegada ha passat. Hem de ser conscients que les discrepàncies polítiques no han
de comportar mai enfrontaments personals. Per això, no és la nostra intenció ni buscar culpables ni assenyalar a ningú amb el dit,
sinó simplement fer regeneració política.

