Grup municipal d’ACS

EL CANVI HA COMENÇAT
Ja fa mig any que, gràcies als vots de bona part de les sentmenatenques i
sentmenatencs que van confiar i apostar per nosaltres, hem arribat al Govern. La feina
que hem tingut fins ara ha estat enorme: volem un Ajuntament amb parets de vidre i
ens hem trobat unes parets amb quatre dits de brutícia. Les parets quedaran netes,
però, de moment, hi ha molta feina per fer. S’està treballant per ser totalment
transparents i que tota la informació de l’Ajuntament arribi a la població.
A part de la nostra feina, els nostres regidors estan portant al Govern l’estil que
caracteritza a l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat: estan complint amb el Codi Ètic i
els sous que aquest proposava, la persona de confiança és un treballador de la casa,
s’està treballant amb l’organigrama per millorar el servei... Estem complint, poc a poc,
però amb bona lletra, tot el que vam prometre que faríem, per molt que se’ns acusi de
mentiders i se’ns vulgui desprestigiar, sobretot per part de qui va carregar-se els
serveis públics i socials a Sentmenat.
La nostra feina no sols està a les institucions, sinó als carrers. Seguim actius i
seguirem fent les assemblees obertes que hem fet fins ara, a les quals us convidem i
animem a participar. És cert que fins ara hem estat una mica aturats, ja que hem tingut
un procés de reorganització interna i dues campanyes electorals que han ocupat el
temps de molts dels participants habituals de l’Assemblea Ciutadana, però seguim
actius i seguim canviant el poble i guanyant Sentmenat per a la gent.
Aprofitem també aquest petit espai d’opinió per felicitar, un cop més, la important tasca
social i d’integració que està duent a terme l’associació Especials Sentmenat, a la qual
moltes entitats varem felicitar el Dia Internacional de la Discapacitat, però creiem que
la seva tasca s’ha de valorar, s’ha de felicitar i s’ha d’ajudar a fer tots els dies de l’any.
Salut i visca Sentmenat!
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