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Un any de formiguetes
No passa res per admetre que quan la CUP Montcada i Reixac arriba a
l'ajuntament al juny de l'any passat erem novells i no sabíem molt de moltes
coses. Aprenentatges col·lectius, cops contra els murs de la burocràcia,
navegant a vela per una administració infinita on mai acabes arribant a tots els
racons. Són molts els 'marrons' i els reptes que Montcada i Reixac té per davant:
expropiacions, ordenació del territori, recuperació de serveis, respondre a la
situació de pobresa que afecten moltes famílies del municipi, etc. No fugirem de
la nostra responsabilitat com no ho hem fet fins ara i treballarem per dignificar
el municipi. Volem un poble que recuperi l'autoestima i sigui un territori estimat
per la seva gent.
El municipalisme té els seus límits i les polítiques transformadores que amb tant
de gust defensem s'estampen contra limitacions pressupostàries, contractes
blindats i manca de voluntat política. Volem forçar al govern municipal integrat
per partits d'esquerres(ICV-EUIA, Círculo, i ERC que aposti de forma ferma i
decidida per polítiques d'esquerres i transformadores. De moment hem vist
com els pressupostos i les ordenances han estat aprovats per partits de dretes;
cosa que no ens agrada i ens preocupa.
En aquesta vida toca prioritzar, i durant aquest any a l'ajuntament hem hagut de
fer-ho, no som superhomes ni superdones i l'ajuntament és un engranatge tan
gegantí que en alguns moments no hem pogut fer tota la feina que ens hagués
agradat. Tot i ser una força a l'oposició amb només un regidor hem intentat
incidir en tots aquells àmbits on s'han obert escletxes per tal de revertir les
polítiques de legislatures passades i aportar aquells elements del nostre
programa electoral escaients en cada cas.
Sabem que encara ens queda molt camí per recórrer. Som conscients dels
nostres errors i mancances i treballem per millorar-ho: Hem de ser capaços
d'estar més aprop de la gent, millorar els canals comunicatius i tenir una
organització més eficient i àgil. Són reptes imprescindibles per tal de fer allò
que déiem que faríem i sincerament creiem que ho estem fent: CAPGIRAR
MONTCADA.
La lluita contra la corrupció, la remunicipalització de serveis o la dignificació
urbanística de l'abocador del Vallès continuaran sent una prioritat per la CUP
Montcada i Reixac.

