Seguim endavant
Benvolguts valliranencs i valliranenques,
Les regidores del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Vallirana us volem donar les gràcies.
El passat 24 de maig va fer dos anys de les darreres eleccions municipals. Un dia que recordem
amb satisfacció perquè els vots de la ciutadania ens van permetre entrar a formar part del
consistori valliranenc. Des d’aleshores, l’Àlia Kirchner i jo mateixa hem treballat des de
l’oposició refermant el que ens va dur a presentar la nostra candidatura: el compromís
amb les persones, amb Vallirana i amb el nostre país.
Durant aquests dos anys de recorregut hem aportat idees i propostes que el govern ha acceptat
de bon grat; en moltes ocasions fins i tot hem treballat conjuntament per assolir objectius que
beneficien la ciutadania i el poble. Però també ens hem trobat amb dificultats que ens han
impedit tirar endavant projectes: el fet que el Govern tingui majoria en el Ple no és bo per a
ningú, ni tan sols per al propi partit de govern. Quan un pot fer el que vol, perquè té el poder,
acaba caient en una superioritat moral que l’impedeix fer autocrítica. I això no és bo ni per al
poble ni per a la ciutadania.
Som a l’equador de la legislatura, queden dos anys més fins a les properes eleccions. Les
regidores d’Esquerra continuarem treballant des de l’oposició amb el mateix entusiasme
que el primer dia i amb nous reptes. Ens hem proposat assolir dos objectius principals:
La Variant: serem molt bel·ligerants. El poble de Vallirana no es mereix que any rere any ens
diguin que hem d’esperar un any més. No volem més enganys!
Àrea Metropolitana de Barcelona: fa un any vam demanar al Govern treballar conjuntament
per entrar a formar part de l’AMB, fet que ens beneficiaria, per exemple, en qüestions com el
transport públic i la recollida d’escombraries. No dubtem que el Govern municipal hi està d’acord,
però no demostren tenir-hi pressa. Per ERC, l’entrada a l’AMB és una prioritat urgent i en aquest
sentit continuarem treballant.
Gràcies, Vallirana! Seguim endavant!
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