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es eleccions municipals són l’oportunitat per consolidar el triomf
dels partits que donem suport a la
República.
L’incompliment i el trencament del
pacte per part d’Alternativa ha minvat el
compromís de l’equip de govern a favor
del nostre país, fins arribar al punt de votar a favor de l’aplicació del 155 per part
d’un dels seus regidors, com l’abstenció
de l’alcalde quan es tracta de temes de
progrés nacional.
Nosaltres som garantia de la bona
gestió i implicació amb Castellbisbal:
durant el temps que hem estat a govern,
hem demostrat que hem escoltat i treballat pel poble.
La nostra llista serà paritària amb
gent del poble i urbanitzacions, compromesa a treballar i lluitar per un poble millor on la gent, l’educació, la cultura, el
comerç local, la salut, l’ocupació i el respecte al medi ambient siguin cabdals. És
l’hora de preparar el projecte, volem ser
a prop i recollir tots els suggeriments per
fer un programa real de la nostra vila; us
encoratgem a participar activament amb
nosaltres fent-nos arribar les vostres opinions al 612 58 61 14 o a les nostres reunions els dimecres a les 21.00 hores al
C/ Sant Marc, 11.
Comptem amb vosaltres per construir
la nova República des de Castellbisbal!
David Asensi
M. Isabel Méndez
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empre es podran millorar una
mica més les infraestructures,
sempre es podran tapar uns quants
sotracs més, sempre es podran millorar
poc o molt els serveis que dona l’Ajuntament al poble, però la gran tasca política pendent és pensar Castellbisbal a 25
anys vista. El gran defecte de la política
local és pensar en el rendiment immediat, no veure-hi més enllà de les properes
eleccions municipals.
Quants besavis podien pensar que
la pagesia, com a economia general,
s’acabaria? En els anys bons, qui gosava advertir que anar a repartir tenia els
dies comptats? Qui s’atrevirà a preveure
que la gran indústria, que ens ha fet un
dels ajuntaments més rics de tot Catalunya, arribarà el dia que s’acabarà?
Atenció als senyals... Cada cop som més
endins de l’Àrea Metropolitana, ella ens
va portar la gran indústria, ella la farà
anar més lluny de Barcelona.
Quin món deixarem als nostres
fills? Aquesta pregunta que ja hem
après a fer-nos des del punt de vista ecològic, ens l’hem de fer des del punt de
vista de l’economia de futur. La situació
de Castellbisbal dins l’AMB pot arribar
a ser el nostre capital. Can Pedrerol pot
ser la punta de llança d’un nou projecte
econòmic per a Castellbisbal.
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esde Ciutadans de Castellbisbal
queremos insistir en la preocupación vecinal sobre el mantenimiento de asfaltos y aceras del núcleo urbano y de las urbanizaciones. También
hemos sido alertados sobre dejadez en
locales municipales de la urbanización
de Santeugini, que precisamente por ser
municipales deberían estar al día en su
mantenimiento.
Volvemos a incidir en la posible
reapertura del vertedero de Rubí, zona
de Can Balasch y que nos afectaría negativamente. Ciutadans de Castellbisbal
junto con Ciutadans de Rubí estamos
en reuniones sobre ese asunto y también con la plataforma que en Rubí está
movilizándose contra esa reapertura.
En el tejido comercial de nuestro
pueblo hay una desilusión sobre la “pacificación” del carrer Major. Se debería
consensuar con ellos fórmulas que les
ayuden en sus objetivos.
Dar las gracias una vez más a la Plataforma No al Tancament d’Urgències
al CAP de Castellbisbal por su gran labor durante todos estos años y apoyarles
para llegar a los objetivos de la reapertura 24 horas y obtener mejores servicios
en la sanidad de Castellbisbal.
Trabajamos por Castellbisbal y queremos vuestro apoyo.
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