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Poca activitat al Local?

En un escrit al DIARI DE
VILANOVA, el regidor Espi-
nosa afirmava a propòsit d'un
escrit dels Xulius que ells es-
taven per construir i no per
destruir, es preguntava si el
nostre escrit s'inscrivia en la
‘febre electoral’ i sostenia que
El Local té poca activitat.

 A la pràctica, el govern del
senyor Espinosa serà l'únic
que destruirà. Precisament
destruirà El Local.  Sobre la
‘febre electoral’, evidentment
el nostre escrit s'hi inscriu: la

societat civil sol protestar en
períodes electorals. Aquesta és
una pràctica general, bonica i
ja tradicional que esperem que
continuï per molts anys: quan
els polítics es fan visibles, és
bo que el poble també es faci
visible.

 Quant a la ‘poca’ activitat
que el senyor Espinosa atribu-
eix a El Local, ens limitem a
consignar els actes que hi van
tenir lloc el 2005 i a fer notar
que si estigués en més bones
condicions, molts més se n’hi
farien:

 Trobada Intercomarcal de
Caramelles, 1.200 pers. Es-

Una història que
continua

Després de les eleccions del
passat 1 de novembre, hi ha ha-
gut l’anunci d’un nou govern
catalanista i d’esquerres. És una
bona notícia, des del meu punt
de vista, per al país . PSC , ERC
i IC-Verds han arribat de nou a
un acord per a governar
Catalunya els propers quatre
anys. El passat  dia 7 de novem-
bre, els caps de llista d’aquestes
tres forces polítiques van presen-
tar el govern d’entesa nacional
pel progrés. El socialistes estem,
doncs, contents de participar en
aquesta nova etapa de la histò-
ria del país i disposats a esmer-
çar tots els esforços que cal-
gui perquè aquest govern si-
gui sòlid, rigorós i potent .

Hem dit repetides vega-
des al llarg de la campanya
electoral que el cicle històric
que s’havia iniciat amb Pas-
qual Maragall l’any 2003
continua tenint sentit . I així
ho deuen haver percebut i
valorat els ciutadans i ciuta-
danes que l’1 de novembre
van donar suport a les urnes
als partits de progrés. Malgrat
les dificultats que hi ha ha-
gut en fer evident l’obra de
govern , malgrat el soroll de
fons, entre d’altres, per l’esta-
tut… la ciutadania ha permès
que una opció de futur fos la
continuïtat d’aquest canvi histò-
ric que es va iniciar el 2003 :
trencar amb el passat i amb una
manera d’entendre i governar el
país que ens proposava CiU que
no acabava d’encaixar amb els
interessos i necessitats de la
majoria  dels que hi vivim.

Ens felicitem, doncs. Ho fem
perquè tenim al davant un nou
repte històric . El de la continu-
ïtat del projecte i  el del camí de
les polítiques socials. Ho van dir
Carod, Saura i Montilla. Van
deixar clar que compartien l’ob-
jectiu de la consolidació de l’es-
tat del benestar, l’atenció a les
persones, l’ajut a  les famílies,
la disminució de les desigualtats
socials, treballar en contra de la
pobresa, avançar cap una socie-
tat d’homes i dones lliures i
iguals. El camí es, doncs, el de
seguir amb la feina feta. Conso-
lidar-la i mirar al futur per sac-
sejar, continuar sacsejant ,
aquest país a través de noves
polítiques.

No tinguem dubte que el des-
plegament de l’estatut ens per-
metrà treballar per un futur mi-
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llor dels ciutadans  i ciutadanes.
Pels nostres fills i filles , els avis,
els joves. No hi ha dubte que,
després de l’experiència dels tres
anys,  amb moltes accions  po-
sitives i alguns mal  tràngols,
aquestes tres forces polítiques
treballaran amb rigor, seriositat
i pas ferm. Tindrem un govern
sòlid i estable. Aquest és el nos-
tre compromís amb la ciutada-
nia. Per sobre de tot , aquest ha
de ser el full de ruta de les tres
forces de progrés: treballar pel
país i la seva gent.

Avancem, doncs, en  aques-
ta responsabilitat de continuïtat

en les polítiques de progrés. Però
també amb una de nova. La
d’analitzar per què hi ha tanta
llunyania entre la ciutadania i la
política. Cal que analitzem per
què , malgrat la transcendència
que tenen unes eleccions, un
model educatiu, un model sani-
tari, un model de país... concre-
tat en la vida quotidiana de tots
i totes, el dia 1 de novembre va
haver-hi una part de la ciutada-
nia que no va sentir-se cridada a
la participació.  Molts homes i
dones, un 43 per cent  del cens,
van considerar que no calia anar
a votar. És un fet que ens ha de
qüestionar.  Ha de qüestionar la
manera de fer  i actuar d’alguns
polítics.  També ens ha d’espe-
ronar en la pràctica que permeti
que la ciutadania se senti perma-
nentment vinculada a la partici-
pació  en les decisions que to-
quen a tots i totes.

Caldrà analitzar-ho bé i apli-
car-se en l’exercici d’escoltar, de
compartir i d’apropar-se a les
persones perquè  renovin la con-
fiança en els seus representants
i en el propi sistema democrà-
tic.|

Mila Arcarons i Oferil.

Diputada al Parlament

de Catalunya

morzar trobada de Gegants
Sant Pau, 800 pers. Festa de
Cap d’Any, 700 pers. Ball de
Carnaval, 900 pers. Míting
Josep L. Carod, 400 pers. Parc
Nadal ACIR, 300 pers. Cam-
pionat de truc, 80 pers. Balls
de saló, 30 pers. Assaigs de
Balls Populars, 700 pers. Es-
morzar Balls populars,1.000
pers. Festa de Nadal Esplai,
800 pers. Assemblees veïnals,
600 pers. Reunions de col·-
lectius i entitats, actuacions
musicals escoles,1.600 pers.

Festa de Nadal i Reis (escola
bressol),300 pers Sopar corre-
foc Sant Pau, 350 pers.

Després del silenci de
l’Ajuntament sobre les infra-
estructures culturals a Ribes,
és una grata sorpresa la refe-
rència que fa del nostre escrit
en el seu article. Aquest fet ens
fa pensar que encara que sigui
en la premsa comarcal el se-
nyor Espinosa ens contestarà
algunes qüestions de les quals
no tenim resposta.

Com és que, després de
vuit anys de majoria absoluta,
el govern del senyor Espinosa
no ha  fet res per vèncer les ex-

traordinàries limitacions que
El Local vostè mateix diu que
té? O, si més no, per què du-
rant aquests vuit anys no s’ha
buscat una alternativa? On són
les promeses electorals de les
últimes campanyes i els pro-
jectes  per la remodelació del
Local?

Com és que es milloren els
equipaments culturals de les
Roquetes invertint-hi i buscant
inversions (la  setmana passa-
da va sortir publicat al DOCG
l’anunci de la licitació d'un
contracte d'assistència tècnica
pels treballs de redacció del
projecte d'edificació del nou
teatre de les Roquetes per un
valor de 426.852,68 euros i
amb caràcter d’urgència)  i en
canvi a Ribes se n’elimina
l’únic i sense presentar-hi  cap
alternativa?

Sent El Local l’únic espai
cultural públic de gran capa-
citat a Ribes, digui’m, senyor
Espinosa, on s’han de realit-
zar els actes de gran format a
Ribes aquest hivern i en els
propers anys?

Vostè diu que continuaran
treballant amb rigor i amb il·-
lu-sió, posant projectes, pro-
postes i accions. De promeses
i de propostes, se n’han fet
moltes referents al Local, però,
on són les accions?

Al final dels quatre anys de
legislatura els polítics sempre
es mouen, per tant, la societat
cal que es mogui. Però, senyor
Espinosa aquesta vegada vet-
llarem perquè no ens prenguin
més el pèl amb falses prome-
ses i grans projectes que mai
no es fan realitat.|

Neus Milà Vidal

Presidenta de Els Xulius-CSR


