ALTERNATIVA D’ABRERA, EL CANVI NECESSARI

A Abrera es podria viure millor si es gestionessin
correctament els recursos municipals.
Les possibilitats de desenvolupament del nostre
poble, de la ciutat que hem esdevingut, són moltes. La
nostra situació estratègica al centre del Baix Llobregat nord,
el potencial econòmic que tenim i la riquesa cultural que
han aportat ciutadans i ciutadanes vinguts d’arreu en
aquests últims 30 anys de creixement importantíssim, fan
d’Abrera una de les ciutats amb més expectatives de tota la
comarca.
I és que hem canviat molt en poc temps, gairebé
ens hem re-inventat i ara tenim al davant noves necessitats
(producte, en molts casos, de la crisi) i nous reptes, que si
s’afronten de la manera adequada faran possible desplegar
al màxim aquest potencial que té la ciutat d’Abrera. I això
implica necessàriament canviar el model de gestió
municipal.
En aquest sentit cal dir que el projecte del PSC a
Abrera, després de 28 anys, s’ha esgotat. Ancorats en el
passat, el seu estil de govern unipersonal ja no s’adapta al
que som avui i ha de donar pas a una nova manera
d’entendre la ciutat i la seva gestió. Un nou concepte de
governança, més proper a la ciutadania, conscient dels
seus problemes.
En canvi, l’aposta d’Alternativa d’Abrera (Ad’A),
que va néixer ara fa 8 anys de la confluència de ciutadans i
ciutadanes del municipi conscient de les mancances dels
equips de govern socialistes, s’ha consolidat en aquest
temps durant el qual hem demostrat que es pot fer una
oposició constructiva ( la nostra feina al Ple es pot consultar
a la pàgina web www.ada.cat, a l’apartat Ad’A a
l’Ajuntament). I ara volem demostrar que es pot governar
d’una altra manera, amb un altre tarannà: compromís pel
municipi des del primer fins l’últim dia de legislatura i no
només en any d’eleccions (com fa l’actual Equip de Govern
socialista que ens presenta, a última hora, els grans
projectes com el camp de futbol o l’escola bressol, o que li
fa neteges de cara als parcs infantils només en anys
electorals...).
La nostra targeta de presentació segueix sent la
mateixa. En contraposició a l’opció unipersonal del PSC,
Alternativa d’Abrera (Ad’A) presenta un equip de persones
implicades i compromeses -des de fa molt temps- en
millorar Abrera, provinents de diferents àmbits socials,
conscients de les problemàtiques del dia a dia. I presentem
el mateix model polític: municipalisme, política de
proximitat, prioritat: els veïns i veïnes d’Abrera.

