DESEMBRE 2019 — Núm. 06

Impressions

del 2019

i desitjos pel

2020

Estimades
veïnes i veïns,
Aquest any ha sigut el meu primer contacte
directe amb el funcionament intern del nostre ajuntament.

Començarem nou any i vull demanar en veu
alta els meus desitjos per la política en el
nostre poble:

De l´equip de govern esperava persones
properes, respectuoses i sense paraules
buides. Es van comprometre a l´inici de la
legislatura a treballar conjuntament amb tota
la oposició. Un canvi necessari a realitzar
respecte anys anteriors. Mai més allunyat de
la realitat.

• Que el respecte sigui un pilar inamovible.

M´han deixat palès que la dreta catalana local,
al igual que la dreta espanyola, només té
un interès: l´econòmic. Conservar el poder
i mantenir les institucions tal com ja són, ben
complexes i de difícil accés.

• Que la participació ciutadana es faci
realitat, perquè és la política més enriquidora.

Hem vist com l´equip de govern ha escridassat a companyes, a veïnes i veïns, i els
han fet plorar d´impotència. Ens han faltat al
respecte i menyspreat.
Alguns actuen com si estiguessin al seu
“cortijo” i ells fossin els “caciques intocables”. Em fa vergonya i sentir molta tristesa.
He vist afirmar que crear una taula ciutadana per treballar davant l´emergència
climàtica no ve d´un mes. Que apujar-se
el sou és correcte tot i patir la crisi social,
econòmica i climàtica actual. No veuen la
realitat social, perquè els que actualment
governen no tenen empatia davant la realitat de la nostra gent.

BECXarxes

• Transparència en la informació sobre els
projectes que es gestionin i sobre les accions que es realitzin.
• Que ens centrem a fer política local per
totes les veïnes i veïns.

Nosaltres som capaces de treballar amb tots
els grups municipals, i ho hem demostrat,
pel nostre poble, pel bé comú.

Us desitgem una
feliç entrada al
nou any 2020 i
molta força per
seguir lluitant!

Rebrem i publicarem amb molta il·lusió els vostres suggeriments. Ens trobareu a hola@beguesencomu.cat

Segueix-nos, estem
a un munt de xarxes
socials per a tots els
gustos i edats
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