
Quan l’oposició construeix 

Des de fa uns anys CDC defensa el lema “en positiu” (utilitzat a la campanya del 2007) com una 

bona manera d’actuar des del govern. Al darrer Ple ens hagués agradat constatar aquest 

comportament, però no va ser ben bé així. 

La nostra tasca és fiscalitzar l’acció de govern i fer una oposició constructiva. És per això que 

vam presentar cinc mocions, tres de les quals de caire municipal, amb un total de catorze 

propostes concretes enfocades a millorar la gestió de la deixalleria, la recollida selectiva i la 

recollida de “trastos”. El resultat? Totes tres mocions van ser rebutjades per part de l’equip de 

govern.  

Què proposem en dites mocions? Per exemple: que totes les àrees de contenidors siguin 

completes (cinc fraccions) per tal que tots els veïns tinguin la mateixa facilitat i disponibilitat a 

l’hora de reciclar. Proposem millorar les instal·lacions de la deixalleria, millorar la gestió dels 

residus que s’hi recullen i cumplir la normativa vigent (que a data d’avui encara s’incompleix). 

Finalment també proposem millorar la recollida de trastos i informar degudament la població 

sobre aquest conjunt de serveis per tal que els ciutadans en puguin fer un millor ús. 

Durant el debat de les mocions vam comprovar la nul·la capacitat d’autocrítica de l’equip de 

govern, sense cap voluntat de reconèixer els aspectes en els quals encara hem de millorar, 

intentant convèncer, sense èxit, al públic assistent i als partits de l’oposició que les mocions 

presentades “no s’ajustaven a la realitat” o que les propostes eren innecessàries perquè, 

segons ells, ja es duen a terme. 

El govern municipal acostuma a adoptar una actitud defensiva vers les propostes que 

realitzem, fet que dificulta part de la nostra tasca i, de retruc, impossibilita que govern i 

oposición puguem treballar conjuntament certs aspectos municipals. Hem comprovat que des 

de l’inici de lesgislatura no hi ha diàleg i tampoc veiem perspectives de millora, sobretot 

perquè es fa difícil parlar amb algú que no vol escoltar.Grup Municipal de la CUP 
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