A Esquerra Vallirana estem contents
Ho estem perquè comencem a veure que algunes de les nostres propostes en benefici de la
ciutadania són ben rebudes pel Govern i per la majoria de grups municipals.
Com a cap de l’oposició considero que tant l’Àlia Kirchner com jo mateixa tenim una enorme
responsabilitat a l’hora de debatre, rebatre o defensar els temes de l’ordre del dia dels Plens,
d’escoltar els veïns i veïnes, d’atendre neguits particulars i, alhora, fer una oposició valenta. Una
oposició que alerti, però que permeti sumar per Vallirana. En aquest sentit, volem agrair el
vot favorable dels 10 regidors de Govern a la moció impulsada per ERC, a la qual es va sumar
CiU, Sí es pot - Sí se puede i Junts per Vallirana, per evitar que el Govern de Cervelló requalifiqui
la muntanya situada davant de la urbanització del Lledoner. La requalificació permetria
l’ampliació de la pedrera actual i generaria un nou forat a la muntanya de gairebé 28 ha. No
volem més pedreres, no volem que destrossin l’entorn ni que els nostres conciutadans
pateixin les conseqüències de les perforacions durant 25 anys més.
També us volem fer saber que estem participant activament en l’elaboració del Pla de
Joventut local. Aquest pla té com a objectiu afavorir la integració i la convivència dels joves,
engrescar-los que participin de les activitats culturals i esportives i facilitar que puguin decidir
el seu futur amb absoluta llibertat, sense que aquesta decisió es vegi perjudicada per la
manca d’oferta educativa postobligatòria a Vallirana o per les deficiències d’un transport
públic que no s’adapta a les necessitats dels estudiants. En aquest sentit, una de les
propostes d’Esquerra és posar en marxa un bus llançadora que faci el recorregut des del nostre
poble fins a les estacions de tren de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei.
Finalment, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, no oblidem exigir un cop més els salaris
equitatius i la corresponsabilitat de les tasques familiars. La lluita encara és necessària.
http://locals.esquerra.cat/vallirana
www.facebook.com/esquerra.vallirana
www.twitter.com/ERCVallirana
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