Grup municipal d’ACS

ACS vol donar novament les gràcies al suport i les mostres de confiança que
continueu fent-nos arribar, tant per xarxes com també directament.
Hem de dir que tots aquests mesos en el govern, no han estat senzills, han sigut durs,
amb la sensació d’estar sufocant continus incendis, però tot i així no hem perdut en
cap moment el nord, ni la il·lusió, ni les ganes de treballar, tot el contrari, les dificultats
ens han fet encara molt més tenaços, molt més compromesos i no hem escatimat en
esforços.
Han estat mesos, en els que hem assolit el govern municipal, la consolidació com a
grup i fins i tot un local obert a la ciutadania, un espai de trobada, de diàleg i
participació, on mantenir l’esperit de l’assemblea amb les portes obertes a totes les
opinions.
Hem treballat des del primer segons que ens veu fer govern, i així hem continuat dia a
dia, aprenent molt i mantenint el nostre compromís i principis, sense oblidar en cap
moment qui som, persones com tots vosaltres, amb els mateixos problemes i
inquietuds, amb somnis i esperances que volen lluitar per el que creiem més just i amb
el clar compromís de construir un Sentmenat millor, respectant i fent camí, amb esforç
però sense defallir, per complir pas a pas amb el programa que us vàrem oferir.
Tot just ara, l’esforç d’aquests mesos comença a donar el seus fruits, mai no hem estat
aturats, la collita d’avui ha estat el plantell i la cura dels dies passats, per això s’han
pogut engegar projectes nous i polir d’altres, començar un Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal participatiu o aprovar mocions com la de la Pobresa energètica, etc.
Som conscients que queden moltes coses per fer, com recuperar serveis
externalitzats, millorar els canals de comunicació... i per totes elles també estem
treballant.
Per poder fer una bona cursa calen els preparatius inicials, potser els més importants
per poder assolir una fita tant engrescadora i especial, com es el progrés del nostre
poble, fins ara hem treballat per fer els fonaments, avui ja podem dir que hem
despegat.
Gràcies Sentmenat
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