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Com més avancen els dies més es parla de la
consulta popular del 13 de desembre, dels
actes que s'estan organitzant per promocronar-la, de la gent que els convoca, de lesentitats, de la societat civil... Una mica d'aiguabarreig de tot ple$at. I també es parla, naturalment, de si els

nsulte
pûblicament
i buscant el ressò de ia prennsa'
comprometre
van
Passats els primers dies d'escàndol per alguns, de sorpreha
sa per altres, de no saber on vivim de molts, el resultat
qo" gairebé a tots els pobles d'Osona -i en molts altres
"rt"t
õaís- els alcaldes estan cedint els locals municipals
"it""'àA
p"t la campanya de la consultasobre el futur de
per fer
".i",
C"t"luny". Doncs mira quina alegria! Al final, resulta que tothom ha reflexionat i ha cregut que si són locals municipalq vol
ái. q"" són locals de tots els que vivim al,municipi? Al cap i a
i"ii"i *""icipi no és pas dels qui governen, el municipi és d.e
tots els que hi vivim i el mantenim amb les nostres aportacrons en forma d'imPostos.
Ha costat d'entendre! El resultat final és el que compta' Llàstima que per arribar fins aquí s'hagi hagut de criminalitzar
puntealguni d'aquests alcaldes mentre d'altres, passant-hi de
s'acabaran
ara
per
cas-,
que
si
de
res
teã i sense ier soroll -més
emportant les medalles d'impulsors de la llibertat'
Definitivament, aquest nostre és un món de bojos'

Jordi Fàbrega
Alcalde de
SantPerc deTotelló

APRO\/AT

Jordi Fàbrega ha trencat
el gel en eI

referèndum
del l3-D i
ha anunciat
qUeposaels
locals municiPals a disPosició
-ì-¿¿tr'.ll
de la consulta. El millor és
l'argument: els ajuntaments,
com el mateix de Sant Pere,
acostumen a deixar les seves

instal'lacions a la societat
civil. Doncs ja està'
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Ass_umpta Falgueras, regido-

ra a Centelles dAlternativa,
una llista d'indePendents
associade a l'Entesa, oPina
que I'equiP de govern del
PSC té una manera de

fer

"bastânt PoPulista", Però
admet que I'alcalde, Miquel
Arisa, "és caPaç de treure
diners de sota les Pedres Per
la seva situació dins el Par-

tit'i

Va dir-ho aquest dimarts

al programa Angle obeft d'EL
9 TV quan se li va Preguntar
com ho feia el !SC, que té
10 regidors pér 2 d'e CiU i 1

d'Alternativa. "Es Prioritza
més la part urbanística que
la part social; no veiem que
des de l?.juntament hi hagi
massa sensibilitat [de,cara
i Per Pavimentar carrers sí", va dir.
Segons ella, el PSC mai li ha
ofert incorPorar-se a I'equiP
de govern tot i que la seva
voluntat és fer una oPosició
constructiva. En les ordenan-

a les personesl
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Divendres, 4 de desembre- de 2OO9

Assumpta Falgueras

fiscals, per exemple, va
donâr suport a la ProPosta
del PSC perquè l.i van accePtar d'incloure-hi diverses
bonificacions. "No ho sé [si
hi haurà més acordsl. Estem
allà per sumar i fer coses, no
per anar en contra d'aquella
persona i d'aquell grupl', va
concloure abans de dir que
encara no sabia sitornaria a
presentar-se.
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