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Malgrat va enrere

El passat mes de febrer, els regidors i regidores socialistes 
vam encetar la campanya de barris amb l’objectiu de conèi-
xer de primera mà les opinions i queixes dels veïns sobre 
tots aquells aspectes del seu barri a millorar. Algunes de 
les valoracions més recurrents han estat les deficiències en 
la neteja de l’espai públic, la sensació d’abandonament de 
parcs i jardins, i el mal estat de conservació d’alguns ele-
ments del mobiliari urbà.

Certament, la moció de censura de febrer de l’any passat 
(impulsada per JxM, ERC, PdeCAT i CUP) ha estat un abans 
i un després en molts sentits però, de manera molt especial, 
en tot allò que ha tingut a veure amb la bona gestió del mu-
nicipi. L’any 2017, tal com assenyalàvem en el nostre escrit 
del passat mes de febrer, va ser el de l’herència socialista do-
nada la continuïtat que aquest equip de govern quadripartit 
havia anat fent d’un gran nombre de projectes confeccio-
nats pels socialistes en el pressupost 2017.

Ara ja el 2018, observem amb un cert grau de sorpresa i 
perplexitat la poca capacitat de reacció d’aquest govern qua-
dripartit de cara a l’execució d’aquests.

Com no podria ser d’una altra manera, tota aquesta in-
operància política ha acabat afectant malauradament a 
aspectes de la gestió política municipal del dia a dia com 
són la neteja viària i les problemàtiques dels grafitis i dels 
excrements de gossos, la presència turística de Malgrat a 
l’exterior (reduïda com a conseqüència de la dissolució de 
Malgrat Turisme a finals de l’any passat), la no publicació de 
l’agenda d’activitats del Centre Cívic i, finalment, el retard 
de projectes urbanístics com el de l’Av/ Barcelona.

Malgrat va enrere, però nosaltres encarem el futur amb 
optimisme i anem endavant, perquè ens estimem el nostre 
poble, tenim vocació de servei públic, i volem que Malgrat 
torni a ser el referent de progrés i de bona gestió política 
que sempre haviat estat.  

Partido Popular

El 21 de diciembre se hicieron las elecciones al Parlament 
de Catalunya, elecciones que ganó en votos Cs. No enten-
demos porque no gobierna el partido más votado, y de esta 
manera no nos encontraríamos en la situación que ahora 
tenemos; la Ley está hecha de manera que no hay la segu-
ridad de que gobierne el más votado. ¿que puede pasar a 
partir de ahora, que volvamos a tener elecciones? Lo único 
que sabemos es que Cataluña está en unos momentos muy 
complicados, que necesitamos estabilidad política, y tam-
bién una estabilidad emocional para todos los catalanes, se 
ha creado un ambiente de mucha tensión política, que se ha 
traspasado a todos los catalanes y que ha hecho que haya 
familias enfrentadas. Necesitamos seguridad, necesitamos 
que vuelvan las empresas que se han ido y que vuelva la 
armonía en las familias y amistades que se han enfrentado.

Desde el Partido Popular, esperamos que 
no vuelvan a haber elecciones y que todo 
vuelva a la normalidad, que ondeen en 
todos los ayuntamientos de Cataluña la 
Señera y la bandera Española, que es lo 
que nos identifica a todos, catalanes y 
españoles.   
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