Hem de fer valdre el que tenim més proper. El comerç
de Sant Gregori és una peça bàsica de la nostra xarxa
veïnal i econòmica. Quan comprem al nostre municipi ajudem a dinamitzar l’economia local, creem i mantenim llocs
de treball, diversifiquem l’oferta i personalitzem el servei.
Confiar en el nostre petit comerç és confiar en la nostra
gent.

Comissió de treball sobre el COVID-19
El mes de maig es va crear una comissió de treball entre
tots els grups municipals a l’Ajuntament de Sant Gregori per
abordar les qüestions amb relació a la gestió de la pandèmia
al nostre municipi i per fer-hi front. En les reunions periòdiques que s’han convocat hem pogut tractar i debatre temes

com l’acord de mesures econòmiques per mitigar l’impacte
econòmic de la pandèmia per a les famílies, comerciants i
empreses locals, i entitats del municipi; l’inici dels casals
d’estiu i el seguiment d’aquests; i l’obertura dels centres
educatius, entre altres.

Posicionament d’ERC Sant Gregori a la pavimentació amb
formigó de trams de la muntanya de Sant Grau
A tots els gregorians i gregorianes que estimem el nostre municipi i el seu entorn natural ens ha resultat feridora l’actuació que va dur a terme l’equip de govern de
l’Ajuntament de Sant Gregori en determinats trams de
la pujada de Sant Grau a principi del mes d’agost. En
concret, s’han pavimentat amb formigó dos trams llargs
propers al cim de la muntanya.
Vam ser coneixedors d’aquesta actuació gràcies als veïnes i veïnes que ens en van informar i una vegada l’obra
estava finalitzada, de manera que immediatament vam
demanat al senyor alcalde que ens expliqués els motius
d’aquesta actuació i li vam exposar el nostre malestar
per no haver-nos-en informat prèviament i oportunament.
L’equip de govern va defensar que el motiu de l’actuació
era la necessitat d’arranjar determinats trams malmesos
habitualment a conseqüència de la pluja. D’altra banda, va dir que es tractava d’una actuació prevista al pla
de prevenció d’incendis, que se subvenciona amb fons
europeus al 80 % i que està validada pel Departament
d’Agricultura de la Generalitat. A més, ens van manifes-

tar que havien optat per pavimentar els trams perquè
arranjar-los amb terra els generava molta despesa.
Si bé és cert que els camins malmesos han de ser arranjats, considerem que aquest tipus d’actuació tan
contundent –i, sobretot, per motius econòmics– constitueix una agressió directa a l’entorn natural que envolta
la muntanya, i això sense comptar amb l’impacte visual
i estètic que genera, i que afavoreix la proliferació de
corriols i l’accés de vehicles motoritzats.
Lamentem que no se n’hagi informat prèviament i oportunament les regidores i regidor de l’oposició –ni tampoc els veïns i veïnes– per buscar i trobar conjuntament
una solució per arranjar trams de camins més sostenible
i respectuosa amb el nostre entorn natural, que hagués
tingut en compte el tipus de material per a l’obra i que
permetés, alhora, que els equips de prevenció d’incendis hi poguessin intervenir quan fos necessari.
Grup municipal d’ERC Sant Gregori
#UnSantGregoriPerATothom!
+ dades de contacte i xarxes socials
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