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Ni participació, ni canvi de model, ni pressupostos!
Som un partit que apostem decididament per la transformació social i en el
moment de crisi profunda que estem vivint de ben segur que suposarà canvis
profunds. A ulls dels veïns i veïnes hem de ser motor del canvi, o passarem a ser
una part del problema.
Els pressupostos que es presenten al Ple i que són una de les eines per tal
d'iniciar un nou cicle polític no ens agraden. No veiem clar que aquests
pressupostos siguin el punt d’inflexió que les polítiques públiques necessiten
per revertir la tendència privatitzadora, precaritzadora i de pèrdua de sobirania
dels últims 25 anys. Sabem que la recuperació de competències que té
l'ajuntament, passa forçosament per la remunicipalització de serveis i és cert
que al pressupost s'apunten tendències que poden anar en aquest sentit, però
amb massa poca concreció. Si l'equip de govern es mou en aquesta direcció de
ben segur que ens trobaran.
La participació en aquests pressupostos que presenta l'equip de govern (ERC,
ICV-EUiA i Círculo) ha estat nul·la. Els ciutadans no han participat en cap
moment del procés d'elaboració. Un govern que ha fet bandera de la
participació i la transparència no es pot permetre el luxe de presentar uns
pressupostos així. Els ajuntaments pel canvi veïns de Ripollet, Cerdanyola si que
han fet pressupostos participatius.
L'aposta per l'economia social és un dels pilars de la transformació social: Servir
a l'interès col·lectiu, no al particular, una forma de treballar arrelada al territori,
democràtica, participativa i/o cooperativa, respectuosa amb les persones i el
medi ambient són alguns dels vectors que han de regir la nova política
econòmica i no el benefici. I des de l'administració local es poden explorar
iniciatives molt interessants: obra pública, banca, educació, repartiment de la
riquesa i el treball, gestió d'equipaments...
L'economia social ja ha estat capaç de sortir dels cercles dels moviments socials,
i està en clar creixement. La fanfarronada del sector privat gestiona millor i més
barat que el públic ha estat una gran mentida per tal de justificar l'enriquiment
d'uns pocs: residus, equipaments, obres públiques. Ells han perdut la seva
oportunitat, és l'hora de demostrar que som alternativa, que podem oferir unes
noves i millors formes de relacionar-nos i de construir el nostre marc de
convivència des d'uns altres paràmetres.

