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La prioritat d'aquest mandat són les persones

Dimecres 18 de febrer de 2004
L'Ajuntament de Castellar va presentar públicament el 16 de febrer al vespre, el Pla
d'Acció Municipal (PAM), en una sala de petit format de l'Ateneu completament
plena. El Pla d'Acció Municipal és un document que recull les actuacions i projectes
a desenvolupar entre els anys 2004-2007 en els àmbits social, territorial i econòmic,
i és fruit d'un treball conjunt de l'equip de govern format per Convergència i Unió
(CIU) i Esquerra Republicana (ERC). El PAM s'ha marcat com a prioritat l'atenció a
les persones i, entre altres objectius, pretén aconseguir una administració més àgil i
eficient, una vila amb nous eixos d'atracció social i comercial, un municipi amb
unes millors comunicacions amb l'exterior que preservi un entorn natural privilegiat,
i un Castellar fort econòmicament i que fomenti el seu teixit social i participatiu.
L'alcalde de Castellar, Lluís Maria Corominas, va explicar que “el Pla d'Acció no
és un document que recull una enumeració de les inversions, sinó el fil
conductor de l'acció municipal per aquest mandat”. A més, va afegir, que són un
conjunt de propostes sorgides dins els òrgans de participació ciutadana. En aquest
sentit, “s'adjunten les propostes d'inversions, del Pla Estratègic, dels diferents
fòrums de participació i les propostes fruit del debat de l'equip de govern per
tal que aquests propers quatre anys hi hagi un fil conductor”, va apuntar
Corominas. La regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich, va explicar que tenint
en compte que l'esperança de vida ha augmentat en els darrers anys,
“l'administració ha de treballar per un model de territori que contempli
conceptes com la sostenibilitat, la connectivitat i l'accessibilitat, i sobretot que
treballi per la qualitat de vida de les persones”. A més, va afegir que “l'Àrea de
Territori és molt més que posar pedres. És el braç executor de l'Àrea de
Serveis a les Persones i de tota la vitalitat econòmica del municipi. Les
regidories d'Urbanisme i Medi Ambient executen allò que la societat demana”.
De la seva banda, el regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer, va dir durant
l'acte de presentació, que el Pla d'Acció és fruit del treball de planificació política i
tècnica de l'Ajuntament. “El PAM és un treball seriós amb possibilitats reals de
portar a la pràctica i que s'avaluarà a través d'un sistema d'indicadors que
s'elaborarà per comprovar si es compleixen els objectius”. Dins l'Àrea
Econòmica, Permanyer va assenyalar, entre altres aspectes, que es vol “aconseguir
la inserció al mercat de treball de l'atur, augmentar la qualificació professional
mitjançant la formació, adequar els serveis que es donen al teixit productiu de
Castellar i donar suport al comerç tradicional”. Finalment, la regidora de l'Àrea
de Serveis a les Persones, Montse Gatell, va explicar la prioritat d'aquest mandat són
les persones. Gatell va dir que “un cop vestit el municipi d'equipaments
necessaris, dotat de l'ordenació urbanística necessària i amb els serveis bàsics
coberts, els esforços de l'administració han d'adreçar-se al benestar de les
persones”. Aquesta, va apuntar, “és la justificació de l'Àrea de Serveis a les
Persones: l'atenció a les persones, des de qualsevol àmbit i en totes les franges
d'edat”. Després de les intervencions de l'alcalde i dels regidors, es va obrir un torn
de preguntes, en el què es va fer palès que una de les grans preocupacions dels
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castellarencs són les comunicacions viàries i ferroviàries. També es va parlar de la
necessitat de continuar preservant els espais verds del municipi i del seu entorn.
Consultar el Pla d'Acció Municipal 2004-2007
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