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Gent d’Alella és una agrupació electoral creada per presentar-se a les municipals del 2007.
Som homes i dones com tu, lluny dels partits polítics, que volem una Alella més plural, més
oberta i, sobre tot, més dinàmica social, cultural i econòmicament.
Gd’A vol governar recollint la veu de tothom i portar, per primera vegada, una dona a l’Alcaldia
dAlella.
Gd’A va presentar una candidatura d’homes i dones il·lusionats i preparats per servir per fi a
Alella. Sense dependències de Madrid o Barcelona, sense compromisos amb programes
escrits lluny del nostre poble, sense complexos per a escoltar tothom.
El jovent, la gent gran, tothom esteu cridats a enriquir la nostra democràcia, a participar per
millorar Alella, des de Mas Coll, des d'Alella Parc o La Serreta, des del racó més allunyat del
centre. Respectant les vostres ideologies, escoltant les vostres necessitats, fonamentant les
nostres propostes en el sentit comú, la preparació, els valors, l'esforç, la confiança i el rigor,
pensant, per fi, només en Alella, només en fer poble.
Nosaltres no fem carrera política; no vivim de la política.
Nosaltres creiem en la democràcia oberta i participativa, i que la presència temporal i puntual
de les persones en la vida pública i en les institucions pot retornar a la vida política el prestigi
perdut. És necessari que els partits polítics deixin de monopolitzar la vida pública. Nosaltres
tenim una visió de futur que volem compartir i que hem d'enriquir plegats, conformant un
model de poble ambiciós. Posant sempre per davant les persones i, en primer lloc, les més
desfavorides.

Nosaltres tenim capacitat de gestió: gestionem les nostres empreses, les nostres carreres
professionals i estem acostumats a competir en el mercat. Aplicarem la nostra experiència per
gestionar més i millor.
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En una època en la que es constata una manca de drets de ciutadania, hem d'impulsar una
democràcia oberta i participativa, de més qualitat, i per això hem d'enfortir les associacions
existents i els moviments ciutadans. Ens hem de comprometre amb la vida pública i exigir del
nostres polítics tant com ens exigim a nosaltres mateixos.
Amb el teu vot, amb la teva veu, tenim la oportunitat de treballar pel poble, per l'Alella que
volem. Gd’A pot aplegar el vot més conscient, el vot de la gent que no ha votat mai, el que ha
votat qualsevol partit, el que no s’havia plantejat votar.... però, abans que res, Gd’A serà la
teva veu.
No t'ho miris de lluny.
És on tu vius
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