
Benvolguts i benvolgudes,
M'adreço a vosaltres per primer cop com a Alcaldessa, ara que ja ha passat una mica més
d'un mes després de la presa de possessió. Unes setmanes intenses, emocionants i
sorprenents; unes setmanes d'aprenentatge, de descobriments i de molt treball en equip.
Unes setmanes per encarar com volem treballar en un futur sense deixar de fer tot el que el
dia a dia ens ha reclamat.
En aquesta primera comunicació, us vull fer un petit
resum de les qüestions més rellevants que s'han dut a
terme aquest primer mes i ho aprofitaré per presentar-
vos, un per un, tots els regidors de l'equip de govern i
les regidories i funcions que tenen delegades. Un equip
de govern que, si bé és fruit d'un pacte entre dos grups
diferents, us puc assegurar que està treballant de
manera molt cohesionada i amb una sintonia
extraordinària.
En Josep Casadellà serà el primer tinent d'alcalde durant tota aquesta legislatura i també el
responsable de les àrees de Cultura i de Medi Ambient. A part d'aquestes àrees, també serà
qui mantindrà el contacte directe amb la Policia Local. Per en Josep ha estat un mes de
contra-rellotge amb l'organització de les Gales, amb tots els tràmits pendents pel trasllat i
posterior obertura de la biblioteca Joaquim Bauxell, amb les reunions necessàries per tornar
a posar en funcionament la deixalleria municipal i amb coordinació, juntament amb el
caporal, de les actuacions que s'han hagut de fer aquests dies en temes de seguretat i
emergències locals. Entremig de tot això, encara ha trobat temps per visitar els organismes
competents per informar-los que aquest ajuntament serà molt bel·ligerant i insistent en
l'execució de les obres de la variant de la carretera de Santa Coloma, un projecte redactat i
aprovat des de fa anys que només està pendent de finançament.
En Jordi Pibernat és el segon tinent d'alcalde i el responsable de les àrees de Comunicació,
Participació Ciutadana, Educació, Formació i Joventut. Com a responsable de comunicació en
Jordi ja ha començat a redissenyar la web municipal, a activar els perfils de l'ajuntament a
les xarxes socials, a definir la política comunicativa d'aquest ajuntament ( aquest nou format
de full informatiu, que rebreu a casa sempre qui hi hagi informacions importants que
volguem compartir, n'és un exemple ) i a posar les bases del que serà el nou butlletí
d'informació municipal que ben aviat us presentarem. Paral·lelament, com a responsable de
l'àrea de Participació Ciutadana i de Formació, ha coordinat la redacció dels reglaments que
permetran establir un registre d'Entitats d'acord amb la legalitat vigent i un reglament per a
l'ús i la cessió dels espais municipals imprescindible per poder fer aquestes cessions de
manera transparent, legal i responsable. De cara al començament de curs ja ho té gairebé
tot a punt per reactivar el Consell Escolar Municipal.
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