/ IUSF /
UNA FESTA MAJOR
MÉS ESTIUENCA!
Com aquell que diu d’aquí
a quatre dies és la Festa
Major!
Abans farem tot un seguit d’activitats festives repartides a diversos indrets (Nit de blues
i jazz, Festa Blanca, Ball a la plaça, …) que ens
permetran gaudir de l’estiu al nostre poble.
Un aperitiu preparant la nostra festa gran!
Aquest any, l’alcaldia i la Comissió de Festes
han fet un gran esforç per conciliar el desig de
gaudir de la Festa amb el dret al descans dels
veïns i veïnes a partir de certes hores.
Creiem que el nou emplaçament és un encert: els actes són propers al casc urbà, però
alhora el rebombori no el patirà el veïnat sinó
que se l’endurà el riu.
Com sempre, tindrem concerts, focs, ball,
paelles, competicions esportives, activitats
infantils, fira, festa jove…, tot concentrat en
espais amples i de còmode accés sense pertorbar la tranquil·litat, que és senyal d’identitat del nostre poble.
Volem remarcar que el resultat de la Festa,
més enllà de la programació i l’emplaçacament, depèn de la vostra participació. Estem
segurs que gràcies a tots vosaltres, com cada
any, serà un èxit.

/ CIU /
Benvolguts amics
i amigues.
La nostra formació política està
immersa en un
procés de refundació. Un procés que afecta no solament a
la nostra estructura interna sinó que va més
enllà.
Els canvis no solament són convenients sinó
que esdevenen necessaris per afrontar els
reptes que la nostra societat està vivint. Una
societat que reclama més solidaritat i més
oportunitats per a tothom.
Convergència ha fet grans passes darrerament. Hem assolit que la única manera de
respondre a la societat catalana i els seus anhels és esdevenir un país lliure i independent.
Un país en el que la solidaritat i el benestar de
tothom sigui un pilar de la nostra societat, un
dret inalienable.
De la mateixa manera, seguim creient fermament en la capacitat dels nostres conciutadans i en el recolzament que han de tenir, per
a plantar la llavor d’un sistema d’organització
social que cerqui l’equilibri entre el benestar
social i un model productiu i d’oportunitats
per a tothom que ens permeti créixer com a
societat i assolir tots els reptes que se’ns presentin.
Hem après dels nostres errors. Ara, el que
toca és implementar els canvis.

/ ERC /

/ SSF-E /

Un any després de les
eleccions municipals, podem afirmar sense por a
equivocar-nos que IUSF,
amb 6 regidors, governa
amb la tranquilitat que li
suposa la continua no oposició de Sumem,
qui li presta en qualsevol votació compromesa la seva abstenció, permetent que tot
continuï igual.

FORA LA B-500
La variant de la
B500 és una reivindicació histórica. No només veïnal, també els experts la veuen necessària,
per facilitar el fluxe de vehícles intermunicipal. Per tant l’objectiu és clar: lliberar el
municipi del trànsit de pas, tal i com estaba
previst ja en el Pla General de l’any 1987.
D’altra banda, tots els veins que viuen a la
carretera, tenen les seves finques afectades per una possible ampliació de la carretera. Ampliació, que la Generalitat ja ha
posat de manifest que no es durà a terme.
Per tant , quin sentit té que es mantinguin
les afectacions?
Fins quan haurem d’esperar? Només cal
voluntat política per resoldre-ho.
Cal exigir a la Generalitat una solució per
el desviament, que passi per l’el.laboració
d’un projecte, amb el mínim impacte ambiental i que el consistori haurà de sotmetre a l’aprovació de tota la població.

Lamentem que sigui així, ja que volem creure
que els votants de Sumem, en confiar-los el
vot, ho feien creient que votaven un canvi en
la manera de fer i governar el poble. Entenem
que Podem hagi decidit trencar la coalició, al
no veure’s representat. Esquerra els estén la
mà per representar a aquells veïns que avui
no tenen veu als Plens.
Creiem en un altre tipus de govern, participatiu i transparent i amb una gestió dels recursos eficient. Mentre pobles del nostre entorn
s’obren a la participació ciutadana debatent
i aprovant els seus Plans d’Acció de Mandat
amb tot un seguit de mesures i polítiques a
4 anys, al nostre segueixen decidint els de
sempre, governant per perpetuar-se al poder.
Es pot sortir de la letargia en la que vivim actualment. Podem i volem ser els actors que
promoguin aquest canvi.

/ PSC /

/ PP /
Col·laboració:
acció i efecte de
col·laborar.
Collaboració, meravellosa paraula.

Per nosaltres és un orgull afirmar que, si
l’equip de govern manté el compromís contret, aconseguirem grans aportacions per
al nostre poble. Hem lluitat per allò que creiem important i, entre d’altres, hem proposat
- H’habilitació d’un fons per a les famílies
més vulnerables,
- Una borsa de treball per a aturats de llarga
durada,
- Donar prioritat a les peticions del Serveis
Socials...
També accions per millorar el nostre entorn:
- Urbanització de carrers amb manca d’enllumenat o asfaltat,
- Revisió i millora de zones de difícil accés
per als serveis d’emergència.,
- Dotar a les urbanitzacions de zones lúdiques infantils….fins a 20 propostes.
Aquestes i moltes altres propostes, que
són impossibles de reflectir donat ho reduït
d’aquest espai, han estat elaborades gràcies a les vostres aportacions. Entre tots,
malgrat les diferències ideològiques que puguem tenir, hem de col·laborar pe millorar
el nostre poble i cuidar dels seus ciutadans.
No ens cansarem mai de dir-ho, el nostre
afany és, i serà sempre, lluitar per i per Sant
Fost.

Aprovechamos estas líneas para poner en conocimiento el sentimiento
de abandono que tiene
algunos vecinos de las
zonas más alejadas del
pueblo.
Han esperado un tiempo prudencial desde
que empezó esta nueva legislatura, pero las
cosas siguen igual, no se reparan los desperfectos más evidentes en las zonas en que residen.
Estos son algunos de los ejemplos que nos
han facilitado.
El mal estado de los carteles de las calles, caídos, rotos, arrancados o enterados.
Farolas caídas en la calle circunvalación.
La falta de limpieza en los imbornales, produciendo un olor muy desagradable a putrefacción.
Caminos de tierra prácticamente intransitables para vehículos y peatones, debido al mal
estado en que se encuentran estos caminos,
personas ajenas al municipio creen que son
camino sin vecinos y su falta civismo provoca
que depositan runas y restos de obras.
Por último invitaros a la caminata solidaria
que estamos preparando para el mes de junio, queremos recoger alimentos para los
más necesitados, breve termina el colegio
para muchos menores la comida del comedor es la más importante que reciben en
todo el día.
ppsantfost@hotmail.com

