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Ja ha passat més de mig any des de les eleccions municipals el passat mes de maig. Després d’aquest temps ja
es poden començar a fer valoracions, veure què ha canviat i què no, i naturalment continuar fent propostes i suggeriments per a millorar o canviar les coses que no van prou bé. Estem a la vostra disposició.
En aquest darrer Parlem-ne de 2007 us en fem arribar valoracions, informacions dels plens, una entrevista amb
el portaveu del grup i regidor de Serveis Marc Verdaguer, i naturalment aprofitem per a desitjar-vos unes bones festes nadalenques.
Com recordareu el lema de campanya del nostre grup municipal en les passades eleccions era “Calldetenes som
tots”. Fidels al nostre programa i a la nostra manera de veure el poble volem compartir les nostres il·lusions entre
tots els que fem Calldetenes, és per això que si ha de tocar la loteria de Nadal que ens toqui a tots! El grup de
Convergència i Unió i Independents de Calldetenes regala a totes les famílies del poble una participació de 0,25
E en el número 14.042 del sorteig de loteria de Nadal del 22 de desembre. Que la sort ens acompanyi!

Josep Brachs, regidor de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Calldetenes, amb una de les participacions de loteria de Nadal. Endeveniu el lloc i el nom del carrer?
Si per qualsevol problema d’entrega o repartiment no us arribés el número a casa ens podeu enviar un correu
electrònic per mitjà de la nostra pàgina web www.calldetenes.info o bé trucar al 680 355 111 (vespres, de 21:00
h a 22:00 hores) abans del 20 de desembre i us el portarem personalment a casa vostra.
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PLENS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS 2007
En aquesta pàgina recollim de forma molt resumida els Plens Ordinaris i Extraordinaris que s’han portat a terme
durant aquest any 2007, amb l’enumeració dels seus punts principals. S’expliquen amb més detall els últims
plens del mes de novembre per a ser de més actualitat. Recordeu que podeu consultar les convocatòries de plens,
les actes i les mocions que hem presentat com a grup a la nostra pàgina web: www.calldetenes.info. Si desitgeu
rebre més informació sobre algun d’aquests punts no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per mitjà de
la mateixa pàgina web.
Sessió extraordinària en data de 27 de juny de 2007.
Acta de constitució del nou Ajuntament.

Sessió extraordinària en data de: 10 de setembre de 2007.
Ratificació de decrets, designació de festes locals, acceptació de subvencions, aprovació de xifres del padró, certificacions d’obra, separata pavelló municipal, projecte d’obres de millora per a la zona esportiva (camp de gespa
artificial) i nau de la brigada municipal.

Sessió ordinària en data 01 d’octubre de 2007.
Ratificació de decrets, mocions, precs i preguntes.

Sessió extraordinària en data 11 d’octubre de 2007.
Aprovació del Protocal amb el Departament d’Educació pel SES i Adhesió al conveni E-Tram per ampliar els serveis
de l’Ajuntament per a la pàgina web.

Sessió extraordinària en data 31 d’octubre de 2007.
Aprovació de les Ordenances Municipals per a l’any 2008.

Sessió extraordinària en data de 23 de novembre de 2007.
S’aprova la contractació del nou SES i aprovació de subvencions per la segona fase dels vestuaris.

Sessió extraordinària en data de 30 de novembre de 2007.
Es presentaren les al·legacions al Pla Territorial de les Comarques Centrals.
Aquestes van ser aprovades per unanimitat per les tres forces polítiques i van consistir en:
- Que s’eviti el trossejament del territori i que es respecti el planejament vigent.
- Que es respecti el sòl d’alt valor agrícola.
- Que es doni prioritat a l’adequació de la xarxa viària existent, abans de preveure nous traçats.
- Que es suprimeixi el traçat previst de l’eix transversal –C-25- pel sud de Vic, innecessari com a tal i que a més
comportaria malmetre paratges d’interés paisatgístic i tradicional de la comarca .
- Que el pla consideri la variant de Calldetenes.
- Que es prioritzi el desdoblament i condicionament de l’eix ferroviari Barcelona-Puigcerdà.
- Modificar el traçat de l’eix transversal ferroviari tal i com està previst en el Pla, sent més prioritari un traçat per
Olot-Banyoles-Figueres.
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ENTREVISTA AMB EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I INDEPENDENTS DE
CALLDETENES I REGIDOR DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE CALLDETENES MARC VERDAGUER.

M.V. = Marc Verdaguer / E. = Editorial
E.: Com valores aquesta nova etapa pel vostre grup
municipal de CiU i Independents de Calldetenes?
M.V.: Tal i com ja varem dir en el ple d’investidura,
volem treballar en positiu per Calldetenes, i des d’aquesta perspectiva hem enfocat aquesta legislatura. La
regidoria ens ha permès conéixer i treballar en molts
punts amb l’equip de govern, sense guardar-nos cap as
a la màniga, i expressant el que nosaltres pensem.
L’equip de govern hi ha guanyat que té en tot moment
una altra opinió i una altra manera de veure les coses,
i això és positiu per Calldetenes. Diem les coses tal i
com les pensem, i al mateix temps treballem perquè es
compleixi el nostre programa. Tal i com vàrem dir és
molt important buscar els punts en comú dels tres programes electorals, i treballar per l’apropament. En
aquest aspecte encara hi falta Poble en Marxa.

E.: Quines assignatures teniu pendents?
M.V.: Hi ha molta feina per a fer i és per això que és important ser-hi tots. Treballar perquè la informació surti encara més de l’Ajuntament i estigui més a l’abast de tothom.
El tauler d’informació de l’entrada de l’Ajuntament no es
consulta gaire i hem d’explotar les noves comunicacions
per a poder-l’ho tenir en format electrònic. Hem d’explotar
més la pàgina web de l’Ajuntament. Hem estat col·laborant amb veïns de la Plaça 11 de Setembre i carrers propers, el mercat dels diumenges encara origina moltes
molèsties i mal de caps als veïns i aquest és un problema que s’ha de solucionar. Hem aportat el nostre granet
de sorra per apropar les postures entre l’Ajuntament i la
Plataforma el Torrental. Ara almenys hi ha diàleg. És evident que dues persones o organismes girats d’esquena
no arribaran a cap acord ni a cap solució.

E.: No us considereu equip de govern?
M.V.: Ens considerem equip de treball de l’Ajuntament
de Calldetenes, però no pas equip de govern. L’equip de
govern està directament implicat en tota la presa de
decisions que afecta al nostre poble. Nosaltres no tenim
cap regidor a la Comissió de Govern de l’Ajuntament, en
la qual es prenen moltes decisions de les que nosaltres
no en sabem res.

E.: Què demanaries a la gent del poble?
M.V.: Nosaltres estem aquí per escoltar la gent del
poble. Estem contents quan se’ns para pel carrer i
se’ns fa preguntes, propostes i suggeriments.
Nosaltres hem de treballar més perquè tothom qui vulgui estar informat de la gestió de l’Ajuntament o estigui, però és important que aquesta interacció sigui
mútua. Si ens ajudeu i pregunteu podem millorar la
nostra tasca.

E.: Què ha canviat a l’Ajuntament?
M.V.: Bé, és evident que hi ha coses noves i que
l’Ajuntament està en moviment i ho ha de continuar
estant. A la pàgina web de l’Ajuntament s’anuncien els
plens i s’hi pengen les actes dels plens anteriors, s’edita un butlletí municipal, s’han començat a fer les
voreres de la Plaça 11 de Setembre que convenia molt,
els festival dels titelles ha estat un èxit i en felicitem
la regidora responsable, etc. És evident que som un
poble viu i hem de treballar perquè així continuï sent.
E.: Durant la campanya electoral el vostre grup va
mencionar en diverses ocasions l’estat de comptes de
l’Ajuntament. Com ho veieu ara des d’una regidoria?
M.V.: No ens hem oblidat del nostre programa, i aquest
segueix sent una de les nostres preocupacions, sobretot tenint en compte que estem presentant amb retard
els Comptes Anuals a la Sindicatura de Comptes des
de l’any 2005. Hem parlat amb l’alcalde d’aquest
tema, i esperem que es facin públics i a l’abast de tothom ben aviat.

E.: Què demanaries al nou any 2008 per a
Calldetenes?
M.V.: Començaria per demanar aigua i pluges que n’estem molt faltats, i després prosperitat pel poble, diàleg
i consens entre les forces polítiques, activitats que fan
que siguem un poble viu, com a més importants d’una
llista molt extensa.
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Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup d'homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l'empedrat recolza
i els altres qui l'avancen, tots d'adreça al mercat.
Els de casa a la cuina
prop del braser que crema,
amb el gas tot encès han enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena:
i ells recullen les plomes,
i ja enyoren demà.
Demà, posats a taula, oblidarem als pobres
- i tan pobres com som Jesús serà nat.
Ens mirarà un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos
arrencarà a plorar.
Joan Salvat Papasseit (1894-1924)

EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I INDEPENDENTS DE CALLDETENES US DESITJA

BON NADAL I FELIÇ 2008.
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