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Empreses, ocupació
i comerç

Molt bon
11 de setembre

Periodo de
elecciones
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uan Alternativa va decidir trencar
el pacte de govern amb ERC i, per
tant, no complir l’acord de govern
que havien pactat el juny de 2015,
una de les primeres decisions que van
prendre va ser esmicolar Promoció Econòmica acomiadant les responsables de
Comerç, Ocupació i Empreses.
Acomiadar la responsable d’Empreses va ser ràpid, sense fer massa soroll, a
més, tothom sap la poca simpatia que té
l’equip de govern actual a les empreses
del municipi, que només paguen sense
rebre pràcticament res a canvi.
Acomiadar la responsable de Comerç era més complicat degut a la feina ingent i sovint silenciosa que estan
duent a terme, però sabien que aquesta
decisió no es veuria amb bon ulls per
part del comerç del poble, amb un electorat potencial molt llaminer i amb una
pacificació del nucli urbà en marxa que
no s’hauria pogut fer pitjor. Així que, en
contra del que havien dit, no només van
mantenir la responsable de Comerç sinó
que li van renovar el contracte. Ens alegrem que hagin rectificat a temps.
Acomiadar la responsable d’Ocupació és qüestió de dies i sembla que, de
moment, no volen cap substituta... Mentrestant, però, l’atur va augmentant sense fre per quart mes consecutiu.
I així, van treballant pel poble...
Toni Pons
Regidor d’ERC Castellbisbal
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a inauguració de l’exposició “1-O
la força de la dignitat”, organitzada
per la Comissió 1-O, va ser el tret de
sortida per la celebració de la Diada. Un
recorregut fotogràfic a través de les emocions i els sentiments que ens va deixar
el referèndum a Castellbisbal. L’exposició va esdevenir un èxit amb una sensible
selecció d’imatges impactants acompanyades d’acurats textos. L’espai cedit per
l’Ajuntament no ha permès el lluïment
que es mereix aquest fet històric tan
significant per a la vida local i nacional.
Castellbisbal necessita més espais per encabir totes les propostes culturals que un
poble com el nostre reclama i es mereix.
L’ofrena floral del dia 11 va comptar
amb una àmplia representació del teixit
cultural, social i polític del poble. Però
aquest acte institucional cada any esdevé
més rutinari i no introdueix cap novetat
malgrat les nostres propostes. Tan difícil
és condicionar l’espai amb ombra? Durant aquest acte s’hi van escoltar dos parlaments, per una banda la lectura d’un
emotiu i contundent manifest per part de
Capbreu, ANC i Òmnium, i per l’altra, el
tradicional discurs de l’alcalde, enguany
molt desafortunat, criticant el procés, les
institucions catalanes i ple de missatges
electoralistes amb el seu estil ambigu:
diu que sí als que volen sentir Sí, i alhora
pica l’ullet als que volen sentir No.
No oblidem que encara tenim presos
polítics: us volem lliures!
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lgunos se podrán dar por satisfechos, aunque tal vez no del
todo. Ya vamos encarados a unas
nuevas elecciones municipales y algunos partidos políticos querrán aparentar
neutralidad, pero visto lo visto, eso será
más bien difícil: las posiciones están ya
definidas, y muy posiblemente irán encaminadas hacia zonas que son independentistas y zonas que no lo sean. Por
muchas propuestas que se tengan hacia
el pueblo, primará eso.
Lo estamos viendo día a día. Ahora
algunos tendrán una zona, denominada
Rotonda 1 d´octubre, gracias al gobierno
actual en el Ayuntamiento, donde hacer
ofrendas florales o lo que sea. Y tal vez
no se quede ahí y se aumenten esas zonas… Aún quedan meses, pero es eso,
sólo para una parte. La otra está disgustada, no por dicha rotonda, sino por el
significado que se le quiere dar.
Es una lástima que algunos no vean
que hay una división en la población al
respecto, pero existe. Esperemos que los
que formen parte en el nuevo gobierno
del pueblo sepan consensuar y gobernar
para todos. Será complicado, pero respetando los espacios y zonas comunes
sería una buena forma de empezar.
Ojalá ganasen las propuestas mejores para la ciudadanía y su cumplimiento, sin mirar colores.
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