INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL PSC-CP
Indispensables per ajudes socials.
Els ajuntaments és on els veïns i veïnes truquen quan tenen un problema i cada cop és més comú en el nostre entorn haver
de destinar més recursos a emergències socials. També ens hem de fer càrrec de temes que semblen lluny però que també
tenim al nostre poble com és la violència de gènere. Recentment hem dissenyat un pla per la igualtat de gènere, que s'uneixen
a altres com el de joventut, per resoldre aquests temes socials que ens envolten.
Seguim invertint en la nova residència i executant aquells projectes que van quedar pendents per manca de pressupost.
Aquest estiu la nova residència ha disposat d'un nou sistema de refrigeració que ha permès un millor clima de confort, i els
nostres nens i nenes de l'escola Abat Oliba ja disposen d'una nova biblioteca, gimnàs, banys i altres serveis que estan posant
l'escola al dia.
Ens fa també molta il·lusió informar que aviat començaran les intervencions al barri del Mallol i que transformaran els carrers
en llocs més agraïts i amb millors serveis.
L'Ajuntament ha recuperat tranquil·litat, i ho agraïm, i ara toca fer un pas més, tenim voluntat de treballar en equip, amb
consens i ens agradaria que fos així en el futur.
I una breu pinzellada a la cultura, que esperem sigui un motor pel nou agermanament amb el municipi del Rosselló, Sant
Hipòlit de la Salanca que permetrà intercanvis socials, esportius, culturals...
Per acabar voldríem agrair la tasca desenvolupada al nostre poble per Josep Ramírez, jubilat aquest estiu després de gairebé
40 anys dedicats al seu poble. Moltes gràcies pel treball i dedicació.

GRUP MUNICIPAL PDC
Hem passat una altra Festa Major i aprofitem per agrair i reconèixer la bona feina de la Comissió de Festes, així com la de
la resta d’entitats i treballadors del municipi que s’han posat un cop més al servei dels vilatans de Sant Hipòlit per fer-nos
gaudir a tots. Com en tot, segur que hi ha detalls a millorar; en aquest punt creiem vital que l’Ajuntament assumeixi especial
atenció en termes com la seguretat i la neteja de cara a les següents edicions de la festa principal dels voltreganesos.
Ara, comença un nou curs ple d’activitat, reptes personals i col·lectius que també ens fan créixer com a poble i com a país.
Malauradament, a Sant Hipòlit seguim paralitzats en projecció d’àmbit laboral. Hi ha empreses que s’ofereixen amb l’interès
de rendibilitzar les antigues naus de Diemen i, per consegüent, generar nous llocs de treball. Però aquesta idea no sembla
satisfer l’equip de govern que segueix especulant en el temps sobre un projecte urbanístic que ni existeix, ni satisfà les
necessitats reals del nostre municipi, com són la manca d’activitat comercial i empresarial.
Ens agrada acabar aquest espai compartint amb vosaltres el moment històric cap a la independència que viu el nostre país
amb el president Carles Puigdemont al capdavant. Recordant-vos que l’equip de Convergència a Sant Hipòlit (des d'ara,
Partit Demòcrata Català - PDC) restem com sempre a la vostra disposició.
Atentament, els regidors del PDC a Sant Hipòlit de Voltregà.

GRUP MUNICIPAL SOM VOLTREGÀ-AM
AGERMANAMENT - JUMELAGE
El diumenge 18 de setembre una representació dels tres grups municipals ens vàrem desplaçar al Rosselló, a la Catalunya
Nord, per firmar l’agermanament (jumelage en francès) del nostre poble amb el poble de Sant Hipòlit de la Salanca. Més enllà
de compartir el mateix topònim, hem trobat una bona colla de motius que segur que enfortiran els lligams que podem anar
establint a partir d’ara mateix. Sant Hipòlit de la Salanca és un poble d’uns 2.700 habitants, situat a uns 10 km al nord de
Perpinyà, tocant a l’estany de Salses. La distància amb cotxe entre els dos pobles és de menys de dues hores.
Els objectius que podem demanar ara mateix a aquest agermanament són múltiples i en sortiran de nous, que encara ningú
ha imaginat. D’entrada, som dos pobles amb una quantitat important d’entitats culturals, de lleure i esportives que poden
facilitar els intercanvis i les trobades per compartir i aprendre els uns dels altres. Pel que fa als nostres infants i adolescents
ens pot moure un interès comú per l’aprenentatge i la pràctica dels idiomes francès i català, a través de jornades d’intercanvi.
En el text del protocol que varen firmar el nostre Alcalde i l’Alcaldessa de Sant Hipòlit de la Salanca es parla de l’agermanament
com a l’eina per aprofundir en les relacions entre els dos municipis i col·laborar en temes d’interès comú, especialment
econòmics, turístics, culturals i de medi ambient.
Cal afegir que el fet de tenir un poble agermanat a la Catalunya Nord, ens omple d’orgull a tots aquells que creiem en un àmbit
nacional conformat per una realitat geohistòrica, cultural i lingüística que es diu: PAÏSOS CATALANS.
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