/ IUSF /
SEGUIM ENDAVANT
En l’anterior escrit del
nostre grup (març 2017),
dèiem que hi havia motius per l’optimisme en
els comptes municipals
i la capacitat d’inversió.
No era un brindis al sol. Al cap de 3 mesos,
els fets ens donen la raó. El Ple municipal
ha aprovat el pressupost 2017, que destaca
per una marcada tendència inversora en
millores per a tot el poble.
I a les mateixes dates aconseguíem que,
malgrat les resistències inicials, la banca
refinancés els crèdits. Aclarim (que sempre
hi ha qui mal interpreta) que no ens endeutem més; al contrari, com que hem fet els
deures i hem sanejat els comptes, hem
pogut obtenir aquest refinançament del
deute la qual cosa significa, per aquest any
un estalvi d’a la vora 300.000 €.
Però tot això, són números i el que importa és el que es podrà fer gràcies a aquesta
capacitat econòmica: de moment ja tenim
un Pla d’Ocupació local fent feines de tota
mena a via pública i jardineria, i ben aviat,
començaran a desplegar-se les inversions
que preveu aquest pressupost, que recull
gran part de les propostes i demandes del
nostre veïnat

/ ERC /

/ SSF-E /
Al servei de les persones.

L’Assemblea local d’Esquerra Sant Fost està
formada per veïns de
Sant Fost amb uns valors i uns ideals basats
en el republicanisme i el municipalisme,
gent amb idees clares que treballen per
al poble i la seva gent. Estem convençuts
que el diàleg, la ètica i el respecte han de
vertebrar la relació entre els veïns i els seus
representants. Lamentablement els últims mesos hem patit els insults, mentides
i menyspreu dels membres de l’equip de
govern i algunes persones del seu entorn,
nosaltres mai entrarem en aquest terreny,
un terreny en el que ells s’hi senten còmodes. Nosaltres continuarem treballant amb
i per la gent del nostre poble, com sempre
hem fet, per fer de Sant Fost un poble
millor per viure-hi, i sabem que comptem
amb tots i cadascú de vosaltres per fer-ho
possible, ja que no podem concebre la política municipal sense la implicació veïnal. És
per això que els regidors d’Esquerra estan
a plena disposició de tots aquells que vulgueu contribuir a millorar Sant Fost. Podeu
contactar amb nosaltres a través del nou
servei de Whatsapp d’atenció ciutadana,
enviant-nos els vostres missatges al número: 610 141 791.

Seguim fent Poble!!!

/ PDeCAT /
Quant de bosc estem disposats a perdre els que
vam venir al poble buscant
natura i pau? La B-500 fóra
del municipi? Sí, però a on?
Proposar un túnel de peatge quan Catalunya clama pel rescat de totes
les seves vies pagades amb escreix?
Un túnel que connecti Badalona i el Vallès no
minorarà els cotxes que cada dia porten nens
i joves a escoles i esports ni evitarà que fem
molts km per anar a treballar.
Estem en una societat fàcil de manipular. La
mort és un exemple tràgic de la facilitat per
manipular l’opinió pública. S’utilitza per fer
anar l’opinió cap a certes reivindicacions. No
volem més morts a St Fost, ni un, però volem
alguna cosa més que fotos i pancartes.
Alguna cosa més que demanar responsabilitats a la Generalitat amb una mà mentre
amb l’altra es manlleven propostes d’altres.
Al PDeCAT fem propostes i no fotos. Un
bus urbà i eco que uneixi el poble, que connecti urbanitzacions, metges i comerç, cada
15 min i 365 dies. Transport escolar en funció
de la distància al centre i no del límit municipal al tren, rodalies eficient i park & ride. Connexió directa amb Barcelona i Granollers en
bus.
Propostes per tal que no haguem de plorar
cap pèrdua més als nostres carrers.

FER POLITICA
PENSANT EN
SANT FOST
Des de Sumem,
des del primer moment, hem deixat clar
que no fem política contra ningú sinó que,
en positiu, volem desplegar la nostra activitat defensant en tot moment el que considerem millor per al nostre poble.
En alguna ocasió se’ns han adreçat retrets
per no fer una oposició frontal contra el
govern municipal, però ser fidels als principis implica recolzar les propostes que considerem positives, vinguin d’on vinguin.
Som conscients de l’estret marge del que
disposen els ajuntaments, en especial els
petits, per a desplegar accions efectives i
això exigeix tocar de peus a terra i no fomentar discrepàncies artificials per partidisme sectari.
En les comissions de treball, en el Ple, en
tots el àmbits, analitzem les propostes,
proposem esmenes si s’escau, i en definitiva votem en consciència.
Qui busqui l’enfrontament per l’enfrontament, que no ens busqui.
Qui vulgui aportar el seu gra de sorra al
treball col·lectiu per millorar Sant Fost des
d’una òptica d’esquerres, sempre ens tindrà al seu costat.

/ PSC /

/ PP /

S’aproximen les
vacances i com és
habitual en aquestes dates assistim
a gran multitud de
celebracions de final de temporada. Això
significa que som un poble viu i actiu, amb
inquietuds culturals i esportives, amb associacions col·laboratives i cooperatives
que aporten molt a la nostra societat. Un
esperit que des de PSC Sant Fost volem
ressaltar i agrair aportant el nostre granet
de sorra amb el nostre treball continuat per
anar a poc a poc aconseguint millores per
al nostre entorn i la vida de totes i tots els
habitants de Sant Fost. Treballar per tots
els que estan i per aquells que, malgrat no
seguir amb nosaltres, sempre portarem en
el record perquè la seva pèrdua no sigui en
va.

Iniciamos este escrito
agradeciendo la colaboración que recibiremos el
próximo día 20 de mayo,
cuando se lean estas líneas ya se habrá celebrado la 2 caminata
PPSFC, este año Caritas nos ha solicitado
la recogida de leche, estamos volcando
todas nuestras fuerzas para conseguir la
máxima cantidad posible. Para nosotros es
un bonito día rodeados de vecinos con una
gran solidaridad, siempre que les pedimos
ayuda para los más necesitados nos la dan
sin límite. Ya que no podemos comentar
como nos ha ido por que aún no la hemos
disfrutado, recordaremos lo bien que fue el
año pasado, en el que más de 50 personas
acudieron a este evento de forma desinteresada. Pudimos entregar a la parroquia
de Caritas Sant Fost 115 kgs de alimentos
con gran variedad. Este años esperamos
mayor afluencia de participantes.También
aprovechamos estas líneas para ratificarnos en apoyar los presupuestos aprobados
el pasado 28/04, presupuestos en los que
hemos colaborado en todo aquello que
nos ha parecido bien, invirtiendo en lo más
necesario y mejorando algunas de las muchas cosas que hay que mejorar.

Les millores aconseguides, que uns quants
titllaran d’escasses, solament són l’inici
d’un camí que esperem que ens porti al
Sant Fost que tots anhelem. Un Sant Fost
unit, de consens, amb el qual totes i tots els
seus habitants ens sentim identificats i del
que puguem sentir-nos orgullosos.
I en altre ordre de coses, continuarem fen
propostes pels habitants de Sant Fost,
que sentin que s’està realitzant millora de
la seva vida i l’entorn.
BON ESTIU A TOTS

