salutació de
lalcalde
Benvolguts i benvolgudes,
Us saludo novament i per quarta vegada, a través
del butlletí informatiu de lAjuntament, amb la
voluntat de fer vos coneixedors del què ha estat
la gestió municipal dels últims mesos al nostre
municipi.
Uns mesos atapeïts de propostes lúdiques i
culturals, però també dintensa gestió que ha fet
possible encaminar nous projectes per al pròxim
any i, també, aconseguir que tots aquells que
sestan desenvolupant siguin una realitat
properament.
Seguint en la línia de treballar per millorar la qualitat
de vida de la gent de Sant Joan, prioritzem el rigor
i la seriositat en la gestió municipal, essent realistes
amb una complexa situació heretada, però complint
amb el compromís adquirit de treballar per a
tothom, escoltant i sumant els esforços de tots
aquells que ens volen ajudar per fer de Sant Joan
un gran poble en tots els sentits.
Per això, la nostra il·lusió continua tan viva com el
primer dia, perquè ens creiem allò que fem i perquè
ens hi sentim directament i personalment
compromesos. Aquest és lesperit que tot alcalde,
que tot regidor, necessita per donar el millor de si
al poble que l'ha fet confiança.
I confio que sigui aquesta la sensació que us
emporteu amb la lectura daquest quart butlletí. I
en llegir lo us il·lusioneu tant com ho estic jo escrivint
aquestes línies. Perquè la feina feta no sols ens
esperona a continuar treballant, sinó que ens
empeny amb energies renovades a fer tota la que
ens falta i podeu estar segurs que aquesta és
molta. I tinc el ple convenciment, que entre tots
serem capaços daconseguir amb èxit els nous
reptes de futur que té el nostre poble.
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Esperant que el butlletí sigui del vostre interès,
rebeu una cordial salutació.
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I no voldria allargar me més, però sí aprofitar
aquestes línees per desitjar vos a tots els Santjoanins
i Santjoanines, en nom de tot el consistori, unes
bones festes de Nadal i un pròsper any 2010.
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ERC:
UN NOU IMPULS PER SANT JOAN
El passat divendres, dia 27 de
novembre, va tenir lloc el relleu polític
dins el grup municipal dEsquerra
Republicana de Sant Joan de les
Abadesses. LElisabet Regué
renunciava del seu càrrec de regidora,
després de deu anys al capdavant de
la política local del nostre poble, i en
Sergi Albrich nassumia el relleu.
LElisabet es va endinsar en el món de
la política local lany 1999, on
conjuntament amb en Carles
Bassaganya i altres joves amb
inquietuds polítiques similars van
constituir, per primera vegada, una llista
per Esquerra Republicana de Catalunya
a Sant Joan de les Abadesses. En els
comicis daquell mateix any, Esquerra
va aconseguir lalcaldia i va formar
govern amb CS (Convergència
santjoanina), repetiria, amb majoria
absoluta, lany 2003 i no guanyaria les
eleccions, lany 2007, quan el PSC
aconsegueix la majoria absoluta.
Al llarg daquests anys, lElisabet Regué
ha ocupat tots els estaments i posicions
polítiques existents dins de lajuntament.
Ha estat al capdavant de diverses
regidories (cultura, urbanisme i serveis
socials, portant làrea de serveis a la
persona), va ocupar, el desembre de
lany 2006, el càrrec de major rellevància
institucional de lajuntament; fou la
primera alcaldessa de la història de
Sant Joan de les Abadesses, i des del
maig de lany 2007 fins lactualitat ha
estat la portaveu del grup municipal
dEsquerra, a loposició.
Esquerra ha tingut i té un projecte clar
i concís per Sant Joan; la seva projecció
econòmica des dun punt de vista turístic
i cultural, sense oblidar la desafecció
industrial i les polítiques socials i les
polítiques pel futur del nostre poble, els
joves. Lequip de govern ha descuidat
aquest ideari i ho demostren els pocs
projectes que sestan gestant.
Lideari dEsquerra i les persones que
han cregut amb ell, ha permès impulsar,
en vuit anys, projectes cabdals i
essencials pel futur i el bon
desenvolupament del nostre municipi.
Alguns exemples de la feina feta són:
La remodelació de la Fundació
Privada Municipal Emma, com a
centre de serveis per la gent gran.
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Lassoliment del primer Pla Local
de Joventut, que va permetre la
integració i la rehabilitació de lantic
escorxador i la instauració de lAlberg
Municipal.
La recuperació del Molí Petit, com
a centre dinterpretació mediambiental.
Lassoliment de lEducació
Secundària Obligatòria.
La gestació i pràctica execució de
Vila Icària.
La renovació del 55% de lenllumenat
públic, la renovació de la xarxa daigua
i la implantació del sistema de
gasificació al municipi.
La rehabilitació duna part del Palau
de lAbadia, el Molí petit i de lantiga
estació de Toralles.
La consolidació de lescola taller i
dels diversos plans docupació per
les persones a latur, que lequip de
govern ha oblidat i no ha tirat endavant.
El projecte dinserció laboral per la
dona derivada de la crisi del tèxtil,
projecte parat en aquesta legislatura.
La consolidació de la zona industrial
a la colònia Llaudet, actualment
aparcada.
El primer i únic Pla dHabitatge i la
posada en funcionament del Centre
Cívic.
La instauració de la biblioteca
municipal a ledifici del Palmàs, que
finalment no sha tirat endavant i que
ha comportat la pèrdua duna
subvenció de més de 277.550 euros,
i molts daltres.
Durant aquests anys, Esquerra també
ha dut a terme una política integral pel
medi ambient que ha comportat la
implantació del sistema porta a porta
i la planificació duna nova deixalleria,
que a hores dara encara sestà
construint.
Cal remarcar que com alcaldessa,
lElisabet Regué, va aconseguir, entre
altres, el projecte de la Llei de Barris
que suposarà limpuls econòmic més
important que sha fet mai a la Vila Vella,
i també fou una de les ideòlogues del
que serà el projecte Terra de Comtes
i Abats, el qual marcarà un important
punt dinflexió en el panorama turístic

de Sant Joan de les Abadesses i de
gran part de la comarca del Ripollès.
Tot i estar a loposició el grup municipal
dEsquerra ha tingut, des del maig del
2007, la voluntat de treballar
conjuntament amb la resta de grups
municipals sota una oposició
constructiva i de col·laboració. Aquesta
voluntat sha fet palesa amb les múltiples
propostes de treball per crear
comissions, que no shan arribat a
reunir mai per manca dinterès del PSC,
com la comissió del Pla Únic dObres
i Serveis de Catalunya (PUOSC), la
comissió de la Llei de Barris, la comissió
del Planejament dOrdenació Urbana
Municipal (POUM) les onze al·legacions
proposades per la seva aprovació, o
bé la proposta de peatonalització,
proposada fa pocs dies, de la plaça
Major i del carrer Major que ha de
representar un canvi en el panorama
turístic i social de la Vila Vella.
Ara, el projecte dEsquerra continua i
la nostra il·lusió per treballar per Sant
Joan no sesgota i, tot i que lequip de
govern no accepti els nostres oferiments
de treball conjunt, els regidors del Grup
Municipal dEsquerra continuarem
aportant el nostre gra de sorra per
impulsar tots aquells aspectes que
permetin millorar el dia a dia de tots els
santjoanins i santjoanines.
Paraules dElisabet Regué al ple de
comiat:
Després de veure com les
nombroses aportacions fetes des
de loposició no són ni tants sols
escoltades, o això és el que em
sembla a mi, em falta il·lusió i coratge
per seguir en el meu càrrec, un
càrrec que em va assignar la gent
de Sant Joan.
És per això que penso que pel bé
de la població sha de treballar
unànimement, cadascú al seu lloc
que li correspon, però conjuntament,
i crec que potser això saconseguirà
quan jo, i tot el que represento, no
hi sigui, fa falta gent amb il·lusió, amb
empenta, amb ganes de treballar
amb i per tothom, gent preparada i
això crec que és el que aportarà el
nou regidor, Sergi Albrich,
conjuntament amb els meus
companys, Joan Álvarez i Jordi
Terrades.
Elisabet, gràcies per la feina feta!

