ARA S'OBRE UN NOU PERíODE DE TANCAMENT
PROTAGONITZAT PER CONVERGÈNCIA I UNiÓ
I ESQUERRA REPUBLICANA
Com tots sabem, la solució donada per l'equip majoritari, actuant aquesta vegada ¡unt amb Esquerra Republicana, ha estat la de restringir encara més el poder, acumulant .les regidories en poques persones. És insòlit, però cert, els dos
consellers, 'els únics que té aquest últim partit, ells sols compten ara amb les
àrees de: cultura, festes,' ensenyament, museus, sanitat, s'erveis socials, informació. Les demés àrees queden pel set de Convergència 'i Unió, en realitat són .. les
conselleries de més pes, on ens temem que s'hi gestaran coses importants que
ara no ve al. cas dir, però q\fe ia hem apuntat en altres oèasion~, i que ara més
que mai ·qu·edara·n amagades a la llum pCablica¡ es tracta de les conselleries d'urbanisme, hisenda i administració, govern local, comerç i turisme i estany.
Els representants de Convergència i Unió no es cansen de repetir que ells no
fan política a l'Ajuntament, però hi han entrat a través d'un partit, i aquest té una
ideologia, que defensa uns interessos. EI que és més greu és que no es digui davant la gent quins són aquests interessos i 'com es tradueixen en el cas de Banyoles, què estan pensant fer actualment amb l'estany, per exe'mple. Davant d'aquesta actitud no extranyi ningú que hàgim de sO$pitar que darrera les seves actuacions s'hi amaguin uns poder fàctics que a Banyoles tenen uns interessos molt
concrets.
En un A¡untament que funcionés de manera més oberta aquests poders hi tindrien molt menys a fer ia que. en les discussions obertes calen sempre arguments,
dir clarament el que es pensa i el perquè !escoses
es fan d'una manera o altra.
Sembla que, per, desgràcia, ca'p altre grup ho entén aix"í, .ni els socialistes, ia que si
bé ara que estan a l'oposició reclamen transpar~ncia
i participació
(cosa ben
lògica), mentre estaven en l'òrgan de govern, ,var.en impedir, per la mateixa naturalesa del pacte, que aquesta transparència existís plenament i . que es. donessin
parla~ents
i debats a tots els temes proposats. per discutir. Durant, aquests dos
anys no han dit tot el que calia ia que han consentit coses, canant, en temes tan
importants com el de l'arrendament
de l'escorxador, el d'el poliesportiu, l'acompliment de les quaranta hores setmanals pels empleats municipals, horari que els obliguen a sobrepassar ... i tampoc ,dins les regidories que ells han tingut, hi ha hagut
la participació que ells volen fer creure, ia 'que quan parlaven de les seves comissions s'havia d'entendre que aquestes eren d'amics' i col-Iaboradors 'propers a
'ells, però no comissions òbertes a tothom,' donès malgrat nosaltres haver manifestat
repetidament el nostre desig de ser-hi presents mai hi hem tingut accés.
EI bon funcionament del nostre Consistori, tal'I deteriorat per diverses raons,
no pot consistir en fer, pactes, en restringir la informació i la participació, en repartir-se àrees de poder, sinó en acceptar la participació ~e tots eis regidors com
a representants que són de diferents sectors 'de la població, propiciant d'aqu'esta
manera que tots els ciutadans se sentin participants
dels problemes col-lectius,
visquent-Ios més intensament. Seria l'única manera d'aconseguir, u.n,a ma'¡or efectivitat en el govern local.
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