INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL PSC-CP
Un futur millor gràcies al Pla de Barris del Mallol.
El Govern catalanista i d'esquerres va impulsar, el 2004, el primer projecte de regeneració urbana amb una visió integral,
que va rebre el nom del "Pla de Barris".
El "Pla de Barris" és un pla d’accions de gran pes i envergadura que ha comportat i comportarà infinitat de millores en la
qualitat de vida de les persones.
El Pla de barris està sent una oportunitat per Sant Hipòlit de Voltregà, que no només fa que es conservi un important actiu
patrimonial, sinó que resoldrà problemes d'accés i circulació, alhora que fomenta la cohesió del municipi, a través dels
programes dirigits a la gent gran, entre d’altres.
Un projecte de gran abast que està millorant l’estil i qualitat de vida dels veïns de Sant Hipòlit de Voltregà.
El passat mes de febrer la Generalitat va retallar la data per executar els projectes relacionats amb el pla de Barris del
Mallol. Sortosament en aquests 6 anys de pla de barris hem anat portant a terme moltes de les accions relacionades amb
activitats socials, culturals, d'igualtat...i ara queden justament les relacionades en l'àmbit urbanístic.
Ser previsors ha permès tenir preparats projectes que ja estan en marxa com són la construcció d'una nova plaça al c/
Hospital i la rehabilitació de la casa del Mallol. Ja ha estat adjudicat el projecte de redacció de rehabilitació de carrers i
conjuntament amb veïns, serveis tècnics i redactors obrirem un procés participatiu per desenvolupar aquest important
projecte. Està previst poder executar al final del pla de barris un projecte de més de 3 milions d'€, una important inversió i
que ha estat possible perquè hem treballat de valent per obtenir subvencions de més del 85% del projecte.

GRUP MUNICIPAL PdCAT
Ens ve un estiu calorós i l’Ajuntament de Sant Hipòlit no sembla que el comenci amb gaire bon peu. Reiterats talls en el
subministrament de l’aigua han estat perjudicant als veïns i veïnes d’algunes zones del municipi. Aquestes queixes ens han
arribat als regidors del PDeCAT i per suposat les traslladarem a l’equip de govern en el proper Ple municipal del mes de
juliol. Demanem que l’equip de govern sigui més exigent amb l’empresa d’aigües SOREA i que es reparteixin fulls d’avís a les
cases quan aquests talls són previstos.
També volem compartir amb vosaltres la satisfacció que tenim com a grup del PDeCAT de veure com el procés nacional
avança amb força i determinació. El MH President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la data i pregunta del
Referèndum. Serà el dia 1 d’octubre de 2017 i a Sant Hipòlit de Voltregà (municipi adscrit a l’AMI) estarem a l’alçada d’aquest
pas històric, tot i el declarat posicionament en contra del Partit Socialista de Catalunya en donar facilitats als municipis on
governen.
Us seguirem informant i properament rebreu a les vostres llars el Butlletí Informatiu del nostre grup.
Atentament; els regidors del Partit Demòcrata Català a Sant Hipòlit de Voltregà.

GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM
Això va de democràcia.
La democràcia és, estrictament, el govern que es sustenta sobre el principi de sobirania popular, es a dir, el govern del
poble pel poble.
Aquests últims mesos estem assistint a una espècie de joc per veure si s’arriben a complir les expectatives que molta gent
ha posat en els polítics. Cadascú en els seus.
Uns han assegurat que es votarà, els altres han assegurat tot el contrari, uns altres ahir deien que si i avui diuen que no, i
també hi ha els que diuen, … ja ho veurem.
L’exercici del vot, el referèndum, no hauria de fer por a ningú. A molts dels que hem viscut en temps d’imposicions i
repressions, no ens acaba d’encaixar aquesta poca maduresa democràtica entestada en evitar que es consulti el grau
d’acceptació d’una proposta de canvi en les relacions futures.
Algú ens dirà que no pot ser. Que qualsevol actuació que es faci no pot contravenir l’ordenament jurídic vigent. O el que és
el mateix, les lleis s’interpretaran com decideixi una part de la societat al poder, que no vol entrar en el perillós escenari
d’haver d’escoltar el que no es vol sentir.
No és probable que es pugui aturar a qui està al costat de la democràcia. Cada vegada, per sort, hi ha més gent que només
ha conegut aquest sistema actual d’organització de la societat basat en la democràcia, basat en defensar cadascú les seves
opcions i en acceptar l’opció de la majoria un cop expressada, votant.
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