/ IUSF /
NOU CURS POLÍTIC
Comença un nou curs
polític que estarà marcat per dues conteses
electorals (les eleccions catalanes i les estatals) i que, en el cas de Sant Fost, tindrà
com a repte fonamental seguir apostant
per les polítiques basades en les persones (amb un accent social molt destacat)
amb l’equip renovat d’Independents Units
per Sant Fost, els sis regidors electes (l’alcaldessa Montserrat Sanmartí, el primer
tinent d’alcalde Juan Francisco Fernández i els edils Blanca Torrallardona, Marc
Muñarch, Marc Rico i Margarita Santos),
compromesos en el compliment del nostre programa electoral, un acord amb la
ciutadania per desplegar una sèrie de millores per a la població focalitzades en diferents eixos: mantenir la nostra identitat
com a poble amb respecte a l’entorn natural i cultural, lluitar perquè l’administració
local pugui arribar allà on els ciutadans ho
necessitin (polítiques de proximitat), dur a
terme una gestió transparent dels recursos i seguir mantenint un compromís amb
el benestar de les persones. Aquestes quatre fites es concretaran al llarg de la legislatura en un govern eficient per a tots els
santfostencs.

/ CIU /
NO ÉS UNA LLISTA DE NOMS SINO
DE DIR SÍ A L’ESTAT
PROPI
Les eleccions anticipades del proper 27
de setembre han de servir per celebrar
el referèndum que ens han impedit. Ara,
ens toca a nosaltres fer un pas endavant i
defensar tot el que amb tant esforç hem
aconseguit. Per nosaltres i pel futur dels
nostres fills, ha arribat el moment d’escollir el nostre propi destí. Catalunya no és
viable com a comunitat autònoma de l’Estat espanyol però sí que ho és com a estat
sobirà.
Per això, Convergència es presenta a la
convocatòria d’eleccions amb un programa clar a favor de la independència de
Catalunya, integrada en una coalició de
partits i persones pel Sí a l’estat propi, sense personalismes, l’aval unànime a Raül
Romeva com a candidat de tots els que
integrem aquesta llista així ho demostra,
volem que e ens acompanyis tu també en
aquest procés, et demanem el teu suport!

/ ERC /

/ SSF-E /

Aquest mes de setembre és clau per al
futur del nostre país.
Els catalans tenim
dues grans oportunitats per donar el pas
definitiu que permeti que legitimem el
nostre anhel d’independència.

Sumem es una candidatura de confluència,
recentment estrenada,
formada per ICV-EUIA,
Podem,
Ecologistes
i Independents.Persones sensibles a la
problemàtica social i convençuts de que
podem canviar les coses, actuant des de
l’honestedat amb transparència.

L’Onze de Setembre tornarem a tenir
l’oportunitat de demostrar que som capaços de fer una manifestació pacífica que
torni a omplir les portades de la premsa
internacional i mostri al món aquest desig
de llibertat dels catalans. Més de 2.150 veïns i veïnes de Sant Fost vau votar Sí/Sí a la
Consulta del passat 9 de Novembre. Gaudiu de la Diada Nacional i ompliu la Meridiana després de participar en els actes que
es celebraran al nostre poble. No defallim,
al 2012 vam omplir el Passeig de Gràcia, al
2013 vam fer la Via Catalana i al 2014 vam
dibuixar una gran V que foren la demostració que la majoria de catalans volem decidir el nostre futur fora d’ Espanya.
I no hi ha millor manera per fer-ho que
votant, en aquestes urnes que tant ens
han negat i que ara tenim l’ oportunitat d’
omplir. Les oportunitats les tenim a tocar,
aprofitem-les i actuem amb força i valentia per no haver de penedir-nos els propers
300 anys.

Reafirmem el nostre compromís amb el
que en el nostre programa figura com eixos estratègics: Transparència, Participació i Solidaritat.
Avui farem una petita referència al primer
eix: Transparència. Ens comprometem
a plantejar al Consistori la necessitat de
oferir a la ciutadania tota la informació
possible a través de la Web Municipal.
Como primer pas hem sol·licitat que es facin públiques les convocatòries i les actes
dels Plens Municipals. Treballarem per definir tot allò que creiem que ha de figurar
a la web i concretarem les corresponents
peticions a l’Ajuntament. Creiem que la
web Municipal ha ser la primera font d’informació, tant dels aspectes d’ordre intern
de l’Ajuntament com aquells que protagonitza el poble.

/ PSC /

/ PP /

Després del descans
estival, comencem un
nou curs polític, amb
ànims renovats i ganes de treballar. Des de la nostra posició
treballarem amb un tarannà dialogant i
cohesionador per assolir un consens polític bàsic, sense oblidar mai el compromís
adquirit amb els nostres votants i, sent
fidels al nostre programa electoral, que
permeti una millora en tots els àmbits del
nostre municipi i una major qualitat de
vida de tots els seus habitants.

En los últimos días se
han puesto en contacto con nosotros algunos vecinos al recibir
expedientes sancionadores vinculados al exceso de vegetación
y el alto riesgo de incendios. Les indican
que en un término no superior a quince
días limpien la parcela, según ordenanzas
municipales y la legislación vigente.

No oblidem que el paper de l’Oposició
és servir d’instrument fiscalitzador de
l’acció de govern.
Sent coherents amb aquesta línia al ple del
passat 7 de juliol vàrem dir No a la dedicació exclusiva de l’alcaldia, doncs creiem
que un municipi petit, com el nostre, que
ja disposa de professionals qualificats
per la gestió municipal, no és necessària
aquesta dedicació plena.
Vàrem dir No a les indemnitzacions de
125 € per assistència a cada ple, junta
de govern, comissió informativa o òrgan col·legiat. Quan molts dels nostres
habitants ho estan passant malament
econòmicament, és obligació de tots els
regidors ser els primers a aplicar-se una
política austera.

Los vecinos están muy molestos por no
recibir aviso sobre este tipo de inspecciones y de las normativas en vigor con antelación. Deberían ser informados antes
de la estación primaveral para solventarlo
sin ocasionarles gastos imprevistos por no
mencionar que en verano existe un riesgo
añadido para realizar esta labor.
Los vecinos no entienden este interés repentino en la prevención puesto que las
condiciones de conservación de algunas
calles y caminos del pueblo son precarios,
con vegetación abúndate y seca que alcanza casi un metro de altura. ¿Ésta quién
la debe cuidar? ¿Quién inspecciona y sanciona el mal estado de estas vías?
Esperamos encuentren una solución a este
problema sin ocasionar gasto extraordinario a los vecinos con sanciones poco deseadas para nadie.
ppsantfost@hotmail.com

