
Millorem els canals d’informació

En  el  Ple  Municipal  del  3  de  març  la  CUP va  presentar  una  moció  perquè  l’Ajuntament  es
comprometés a desenvolupar un Pla de Comunicació Local que regulés tots els canals informatius
municipals, per tal de definir quines informacions tenen cabuda en cada espai (butlletí, pantalla
digital,  xarxes  socials,  eBando,  agenda  d’actes  mensual  i  web).  Proposàvem que  aquest  Pla
tingués en compte les necessitats de les entitats i la ciutadania, per fer-lo el màxim participatiu i
representatiu possible. En legislatures anteriors ja s’havien aprovat mocions semblants, com per
exemple una perquè el Butlletí d’Informació Municipal estigués regit per un Consell de Redacció
amb la presència de totes les forces polítiques, tot i que això encara no s’ha dut a terme. 

En aquest nou cas la moció no va ser aprovada pel vot negatiu del grup de govern. L’alcalde va
defensar el seu posicionament contrari a aquesta proposta argumentant que “la responsabilitat de
la comunicació és de l’equip de govern”. Una vegada més, CDC, sota el pretext de que com a
partit de govern són els responsables de totes les accions de l’Ajuntament, es mostra contrari a
establir mecanismes de participació ciutadana. Governar no és manar.

L’esperit d’aquesta moció, així com el de moltes altres que presentem la CUP, no és la de treure
“poder” a l’equip de govern, sinó la de desenvolupar reglaments o mecanismes que comptin amb
les aportacions de partits, entitats i ciutadania. Òbviament, el seu desenvolupament posterior serà

responsabilitat del govern municipal.

Amb aquesta proposta preteníem millorar i aprofitar més els canals d’informació municipal. Per
exemple: establint mecanismes per tal que les entitats, que a vegades tenen dificultats tècniques i
econòmiques per fer arribar els seus actes a tota la ciutadania, els poguessin promocionar a la
pantalla digital de la Plaça. O bé que, de manera regulada, els actes més importants de cada
entitat estiguessin a l’agenda d’actes, ja que aquesta arriba a totes les cases.


