/ IUSF /
GARANTIA
DEL BON GOVERN
El passat 24 de maig
la nostra formació va
obtenir la confiança de 1395 santfostencs
i santfostenques després d’una campanya basada en l’obra realitzada i en els
projectes de futur, amb el lideratge indiscutible de la nostra alcaldessa, Montserrat Sanmartí. L’eslògan de campanya,
“Ens mou Sant Fost”, posava èmfasi en
el nostre senyal d’identitat: el treball
perseverant pel nostre poble sense dependències i amb una única fita: millorar
la qualitat de vida dels nostres conciutadans. En el discurs de proclamació, l’alcaldessa destacava que l’acció de govern se
centrarà en les persones, amb una clara
vocació social i de servei. En principi governarem en minoria, amb pactes puntuals amb les diferents forces polítiques
per construir tots plegats el nostre futur.
No defugim el diàleg i l’entesa i ens comprometem a destacar, com sempre hem
fet, la transparència i la participació com
a valors fonamentals, juntament amb la
bona gestió i la proximitat. Independents
Units per Sant Fost, amb els sis regidors
electes, segueix essent la garantia del
bon govern.

/ ERC /
Volem agrair el suport
de les 637 persones
que han confiat en
nosaltres. Gràcies a
tots vosaltres Esquerra ha esdevingut la
segona força a l’Ajuntament de Sant Fost.
Gràcies a vosaltres Esquerra ha obtingut els
millors resultats a Sant Fost des dels temps
de la República, i gràcies a vosaltres s’han
pogut assentar els fonaments d’una autèntica alternativa a Sant Fost.
Aquesta legislatura Esquerra tindrà dos regidors a l’Ajuntament de Sant Fost, en Xavi
Conesa i en Carles Miquel, dos regidors al
servei de tots els veïns i veïnes. Amb el suport de tots vosaltres i amb la vostra complicitat, continuarem a peu de carrer per
millorar Sant Fost
Ara ens toca treballar, treballar per tots vosaltres, treballar per tots els santfostencs, i
ho farem des de la il·lusió de qui creu en un
projecte, el compromís de qui està al servei
de tot un poble, i la convicció de fer la feina
amb cara i ulls.
Sigues partícip del canvi, contacta amb
nosaltres:

/ SSF-E /
La ciutadania ha expressat de forma prou clara
el govern que desitja.
sumEm, tot i mantenir la
seva autonomia i independència de criteri,
respecta sense reserves aquest veredicte
popular, el que no vol dir adoptar una posició subalterna, ni renunciar al propi programa, el programa que ha estat la raó de ser
de la nostra confluència.
No tenim raons fonamentades ni legitimitat suficient per a tractar de bastir una alternativa contrària.
Votar en blanc ha volgut dir que: possibilitem, no dificultem, la proclamació de la
candidata d’IUSF com a Alcaldessa, perquè
aquesta ha estat la voluntat majoritària
dels santfostencs.
sumEm vol ser portaveu d’una nova forma de
fer política, més directa, transparent i participativa; on puguin formar part lliurement de
les nostres reunions, aquelles persones que
vulguin aportar idees per fer que el nostre
Ajuntament sigui més representatiu.

Esquerra Sant Fost, al servei de les persones.

Des d’una posició constructiva ens mantindrem en una línia de col·laboració en tot
allò que impliqui un avenç en la democràcia
amb contingut social i en el benestar del
nostre poble.

/ CIU /

/ PSC /

/ PP /

Fruit d’un sentiment
profund, comencem
agraint als electors que
han fet possible que
CIU continuï tenint representació al consistori santfostenc, ara
però ens toca refer-nos emocionalment del
que qualifiquem com a derrota i situar-nos
en el nou rol després de set anys al Govern.

Comença una nova legislatura. Volem agrair
als ciutadans que han
confiat en el nostre programa. Però també manifestem que la nostra tasca serà pensar sempre en la millora de
tots els nostres veïns, per la qual cosa l’acció
que portarem a cada PLE i en totes les mocions que presentarem, anirà encaminada
a fer plantejaments generals, però pensant
sempre en tots.

Representar als teus conciutadans, defensar els seus interessos i del poble on vius,
on han nascut els teus fills és al meu parer
un honor i una gran responsabilitat. Des
del govern estant o des de l’oposició hem
fet i farem el millor per a retornar als ciutadans aquesta confiança.
La situació econòmica i social que ens ha
tocat viure exigirà el millor de nosaltres i
amb fermesa però sense sectarisme encetem aquest nou període a l’oposició.

www.esquerrasantfost.org
esquerra.stfost@gmail.com

I tota la nostra activitat estarà guiada per
aconseguir punts del nostre programa,
ja que són concrecions i aportacions dels
nostres veïns, com va ser la proposta de
treure el radar amb càmera fotogràfica
que hi ha a prop del Pavelló I.
D’aquesta legislatura esperem plantejaments polítics, com no pot ser d’una altra
manera. Cada grup defensarà el seu ideari,
però plantejats amb l’educació i correcció que «la política» democràtica posa de
manifest i d’acord amb les normes més
elementals, que ens hem donat tots, pels
valors que aquesta societat transmet.
Esperem que fets com els que s’han produït contra algunes persones durant la
campanya electoral, no tornin a passar.
¡POLÍTICA ÉS PARLAR I ENTENDRE’S!

GRACIAS
SANTFOSTENCS
Desde el grupo del
Partido Popular de
Sant Fost de Campsentelles queremos
dar las gracias a todas aquellas personas
que han decidido con su voto depositar su
confianza en nosotros, en nuestra modesta
posición intentaremos trabajar para mejorar nuestro pueblo en todo aquello que nos
sea posible, estaremos siempre a la disposición de todo aquel que nos necesite.
Des del grup del Partit Popular de Sant Fost
de Campsentelles volem donar les gràcies
a totes aquelles persones que han decidit
amb el seu vot dipositar la seva confiança
en nosaltres, en la nostra modesta posició
intentarem treballar per millorar el nostre
poble en tot allò que ens sigui possible, estarem sempre a la disposició de tot aquell
que ens necessiti.

