INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

GRUP MUNICIPAL PSC-CP

A l’equador del mandat.
Una especial felicitació per l´equip femení del Club Patí Voltregà per les dues Copes aconseguides recentment.
Sempre hem apostat per la igualtat d´oportunitats en favor de les dones, per això posem més en valor que
l´equip femení avui dia tingui més títols que el masculí. Seguirem donant suport i invertint en l’esport com a part
de la cultura i educació dels nostres nens i nenes, de manera que farem extensiva a les altres forces polítiques
el ple suport a l´esport i en especial al femení. Prova d´aquest suport a l´esport, la cultura i l´educació el veurem
aviat amb una nova pista esportiva a l´escola Abat Oliba i que amb la nova plaça del C/Sant Agustí amplia
l´oferta esportiva.
També veurem canvis importants al c/Batlle Serrallonga, i al Torrent de Mitjavila amb acords amb les propietats
per fer-ne ús temporal d´aquests espais fins l’urbanització definitiva dels carrers i espais per millorar la mobilitat
i les zones de lleure.
El nostre grup sempre hem apostat per arranjar els carrers i places i malgrat la Generalitat torna a posar-se
d´esquenes als municipis eliminant els plans de barris, el nostre grup municipal ha liderat les "queixes" per no
prorrogar els plans de barris. La Generalitat que ha demanat no invertíssim en aquest projecte perquè no disposava
de recursos per pagar, ara no permet allargar els terminis. Tot i així, els propers mesos i fins desembre 2018 es
veuran moltes obres al barri del Mallol per retornar al barri la seva dignitat i arranjar els seus carrers i espais.

GRUP MUNICIPAL PdCAT

Aquestes últimes setmanes hem tornat a contemplar el tancament de comerços al poble. Sabem del bon
treball de l’Associació de Comerciants i entenem que, per part de l’Ajuntament, existeix una falta d’estratègia
administrativa: caldria plantejar alguna fira anual i la recentralització del mercat setmanal. Seguim atents al
desenllaç dels concursos públics dels Bars La Pista i La Catòlica, de gran importància social i per a la vida del
poble. L'atorgament de la llicència i la seva gestió demanen una gestió fluïda i molt curosa.
Davant la manca de programació per la celebració dels Fets de La Gleva, no hem dubtat a assumir part de
responsabilitat per incentivar els actes d’una jornada que ens identifica com a catalans, generant activitat al
municipi.
Felicitem la feina ben feta del vigilant Tomàs Sierra, que ha rebut un reconeixement públic pel seu impecable
treball, en col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra.
Volem remarcar els darrers èxits del C.P.Voltregà, especialment del primer equip femení, amb la consecució de
la Copa de la reina i Copa d’Europa. El club ha sabut portar el nom de Sant Hipòlit arreu del món, cosa que ens
omple d’orgull i satisfacció. Felicitar a l’Anna Molas i en Carles Baucells del Club CAR-C.P.Voltregà, guanyadors
de la Medalla d’Or als Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics d’Àustria. A totes i tots, felicitem-nos per aquest
actiu que suposa el club patí i que sobrepassa totes les fronteres.
Atentament, regidors del PdCAT a Sant Hipòlit de Voltregà.

GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM

MENTEIX, QUE ALGUNA COSA QUEDARÀ.
Aquesta és la consigna que tenen algunes persones que tenen com a únics propòsits: la revenja, la difamació
i la confrontació personal. Es tracta de construir les informacions de forma tendenciosa, parcial i interessada,
donant un sentit determinat a detalls que formen part d’un context real, però construint un relat fals.
A Sant Hipòlit i a Les Masies de Voltregà hi ha una entitat que es fa dir “Comissió Anticorrupció del Voltreganès”.
Als pobles la gent es coneix i molts sabem que els que hi ha al darrera d’aquesta entitat tenen una credibilitat
i una fiabilitat nul·les. Sabem que aquestes persones són incapaces de redactar de forma entenedora el text
que cap en una pàgina. Per això, molts sabem que hi ha altres persones interessades en mantenir i manipular a
aquests que donen la cara.
La despesa del material del Bar de La Pista que es va abonar als anteriors concessionaris està totalment
justificada. A més, en les bases del concurs d’adjudicació de l’explotació consta com una condició del nou
contracte que l’adjudicatari retorni aquest import a l’Ajuntament, és per això, que aquesta despesa no hauria
de preocupar a ningú.
Fa temps que des de l’Ajuntament es destinen molts recursos públics a atendre les peticions d’informació de
l’esmentada entitat. També es destina molt temps i desgast personal en assistir als jutjats per declarar en
diferents demandes, que fins ara no han portat a cap més conseqüència que a la despesa que paguem entre tots
per una justícia que no és estrany que estigui col·lapsada.
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