
Una flor no fa estiu

Per tercer any consecutiu l’equip de govern regala torretes per «omplir de color el nucli antic».
Arran d’aquesta acció la CUP vol traslladar les següents reflexions i propostes:

• Regalar plantes per posar als balcons no millora la degradada situació del nucli antic. En tot cas
aquesta proposta hauria de ser anecdòtica dins d’un pla integral  de millora, i  no pas l’única i
repetida des de fa tres anys.
• Denunciem que aquest tipus d’accions formen part de la «política de maquillatge» a la qual ens
té acostumats el govern de l’Ajuntament.
• La millora i dinamització del nucli antic depèn d’aspectes molt més importants com per exemple
l’habitatge, el comerç, els equipaments o els serveis.
• Quin cost han tingut les 3 campanyes de repartiment de flors? Quants habitatges estan buits,
abandonats o en mal estat? Quants comerços han desaparegut i quants desapareixeran?
I dit això, proposem: 
• Que des del govern s’informi la resta de regidors i la ciutadania sobre les accions previstes dins
la campanya “Nucli antic, fes goig”. També que s’escolti la ciutadania, i sobretot el veïns del nucli
antic, per tal que puguin fer propostes i aportacions.
• Avaluar l’estat actual de l’habitatge, especialment al nucli antic. Reunir-se amb els propietaris de
cases o locals que estan desocupats o en mal estat amb l’objectiu d’escoltar-los i oferir opcions i
facilitats per a rehabilitar-los.
•  Aplicar  mesures  per  incentivar  la  rehabilitació  i  ús  d’aquests  espais  mitjançant  millors
bonificacions, convenis de cessió temporal que contemplin la rehabilitació parcial/total i la posada
en funcionament de locals tancats. 
• Redactar un pla integral per al nucli antic que inclogui, a més de temes d’habitatge, tots aquells
aspectes relacionats amb la via pública com ara: la millora visual eliminant les línies elèctriques
aèries, la pavimentació de carrers i places, la instal·lació de mobiliari urbà o la regulació del trànsit.


