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PSC, ERC i CiU fan
propostes a Sant Vicenç
davant la crítica del PP
R JORDI CUMPLIDO
R Sant Vicenç de Castellet

Els quatre candidats a l’alcaldia en el debat celebrat ahir al Clot d’en Tufau

Veïns de Sant Vicenç de Castellet van poder plantejar ahir les
seves preocupacions als candidats que competiran per l’alcal-

dia el 27 de maig que ve. Ho van
fer en el si del debat que va organitzar l’Associació de Veïns del
barri de la Farinera al Clot d’en
Tufau, amb l’assistència d’una
cinquantena de persones i els
quatre candidats: Glòria Torner
(PSC), Jaume Masats (ERC), Joan Manel Garcia (CiU) i Marcelo Muñoz (PP).
En el debat els quatre candidats
van presentar les seves credencials com a alcaldables amb tot un
seguit de propostes. Glòria Torner (PSC) va fer propostes concretes per al barri de la Farinera,
per al qual va augurar un bon futur després de la modificació del
Pla d’Ordenament General:
«moltes indústries desapareixeran
perquè els terrenys passaran a ser
residencials». Torner va fer referència també a l’impuls que el
PSC vol donar als equipaments
públics, com el centre d’atenció
primària, la piscina coberta, una
escola, la biblioteca, un centre cívic i un nou mercat municipal.
Per la seva banda, Jaume Masats (ERC) va centrar el seu discurs en la visió que la seva formació té del consistori.Masats va dir
que el seu equip entén l’Ajuntament com una empresa d’uns noranta treballadors i amb un pressupost de sis milions d’euros anuals. Per això, va dir, no hi ha d’haver augments de sou i els seus treballadors s’hi han de dedicar exclusivament.«Ens agrada escoltar
i contestar», va dir Masats, «i trobo molt greu que a l’Ajuntament
s’hagi fet cas omís d’algunes instàncies presentades per veïns».
El candidat de CiU, Joan Manel
Garcia, va situar la millora de la
qualitat de vida com l’objectiu
primordial de la seva formació.
En el paquet de propostes que va
presentar s’hi trobava com a mesura rellevant la reducció de taxes pel servei d’escombraries a
aquells veïns que reciclin.També
va parlar de la necessitat de
col·locar més papereres,procurar
un servei de recollida selectiva i
fomentar la construcció d’espais
públics, com zones d’aparcament
i parcs infantils.
La polèmica la va servir Marcelo Muñoz (PP) quan va dir clarament: «no tinc cap proposta», i seguidament va criticar l’actitud
dels seus rivals per les seves promeses electorals. Muñoz va dir
irònicament: «us proposo que els
voteu tots tres i tindrem un poble
espectacular». Muñoz va dir que
no tenia cap proposta per fer perquè no sabia els recursos que trobaria al consistori si guanyava les
eleccions.
Els veïns es van mostrar preocupats per temes com el nou accés al poble pel pont i la proposta
del PSC de situar un tanatori al
poble.Amb referència al pont no
hi va haver respostes concretes,
tot i que Glòria Torner sí que va
descartar la col·locació d’un crematori annex al tanatori.

