ENTREVISTA MAGÍ BALTÀ VENTURA, alcalde de Blancafort.
1.- Com es presenta la festa major d'aquest any? Tot i l’ajust del pressupost, la festa
major d’aquest any es presenta molt animada i plena d’actes pensats per totes les
edats. Esperem i desitgem que sigui una gran festa major.
2.- Quins actes en podríem destacar? Tots els actes que tenim organitzats són
destacables, però els més rellevants són: divendres a la nit l’espectacle LIVE amb el
teatre de Guerrilla i la festa MONKEY OPENAIR, i dissabte a la nit el grup de
versions CATROCK.
3.- Quina valoració fa dels dos primers anys de legislatura? La valoració que en faig i
fem és que portem un bon ritme d’execució del nostre programa electoral. Els
objectius que ens vam plantejar els anem assolint dia rere dia; la posada en marxa
del casal de la gent gran i d’aquí a uns mesos es posarà en marxa el centre de dia; i
la construcció del nou dipòsit, que està en procés de construcció.
4.- Quins projectes té Blancafort? Els nous projectes que tenim és la urbanització del
C/del Parlament de Catalunya. Però amb l’actual situació de crisi econòmica que
travessa el país, no sabem quan podrà ser finalment, la seva execució. Tot depèn en
bona part dels recursos que i pugui destinar la Generalitat.
5.- Què representa el nou local i com preveu els propers dos anys? (no l’he
contestat, perquè ja he donat la resposta a la pregunta nº3.
6.- Quina valoració fa de la possible reforma de l'administració local? La valoració és
negativa. És cert que cal mancomunar alguns serveis, que en bona part a la nostra
comarca ja s’està fent. Però, Catalunya és com és i té més de nou-cents municipis,
cadascun amb la seva identitat pròpia. La problemàtica no és municipis grans o
petits, sinó que és un tema de bona gestió dels recursos. El nostre municipi tot i ser
petit, sempre hem tancat els diferents exercicis amb super hàbit.
7.- Finalment, una crida a la participació? Són unes dates de veïnatge per
excel·lència, de reafirmació comuna com a poble dinàmic que som, com a poble
que, malgrat la crisi econòmica i la del món rural en particular, fa palesa, dia a dia, la
voluntat de seguir sent, tot progressant en tot allò possible: relacions personals, teixit
social i institucional, equipaments i tot allò que en definitiva, va agradable el viure
quotidià en un poble petit.
Gaudiu plenament de tots aquests actes, convideu a familiars i amics a compartir
carrers i alegria. Que sàpiga tothom que Blancafort ha estat, és i serà, sempre, un
poble obert i acollidor.
BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!!

