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Gent d'Alella, l’única força a l’Ajuntament formada per veïns i veïnes que no son polítics, ha
decidit en assemblea tornar a presentar-se a les eleccions municipals del 24 de maig si obté les
signatures suficients. Com hem fet des de 2007, tornem a demanar l’”aval” del poble, distinció
clara de la nostra voluntat de servei i de la nostra visió de la política com una activitat noble,
lluny de la corrupció que ens envolta. Mantenim així la plena independència dels partits polítics
per poder pactar amb tothom i per representar tothom que comparteix la nostra visió i il·lusió
de treballar només en benefici d’Alella. Som la tercera força política i comptem amb la gent
necessària per aspirar a tenir una majoria decisiva per provocar un nou canvi de model, més
eficient i obert. Aquesta regeneració democràtica, és imprescindible després de dotze anys
encapçalats per l’Alcalde Francisco.

Creiem urgent compensar les mancances de les urbanitzacions i alliberar recursos en favor de
les persones, especialment del jovent. Volem apostar per la innovació, la creativitat i la
tecnologia; provocar una “revolució” al mercat i al comerç local i, sobre tot, posar l'Ajuntament
al servei del poble, tot i donant veu a tothom que hi vulgui contribuir. Hem de prioritzar
l’educació, la participació i la cultura, però també buscar solucions a la mobilitat. Facilitarem les
iniciatives empresarials i d’auto-ocupació, el manteniment i la creació de llocs de treball,
aspectes molt vinculats a proposar-nos el repte de recuperar els Escolapis. Volem construir
plegats una Alella de futur i d’oportunitats, però amb la necessària humilitat per posar-nos al
vostre servei. Podem arribar molt més lluny millorant la gestió i aprimant la maquinaria
municipal.

Les nostres primàries comencen amb la recollida de signatures, obrint la nostra llista electoral i
el nostre programa. Estarem al carrer i a la xarxa: facebook.com/gentalella , Twitter, YouTube i
Instagram. La teva signatura no et compromet a res ni pressuposa el teu vot el dia de les
eleccions. T’esperem del 31 de març al 2 d’abril a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament
de dilluns a divendres de 8h.15 a 14h. i dijous de 16h.15 a 19h.30. Només cal que portis el teu
DNI, passaport o permís de conduir. Fins molt aviat!
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