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Continuem treballant per la ciutat que estimes
El conjunt de les persones que formem part del projecte polític Junts per Sant Cugat volem, sobretot,
construir ciutat. El nostre principal propòsit és aquest. En el meu parlament el dia de la constitució del
nou ajuntament, en vaig fer una clara referència a la nostra voluntat de ser una oposició responsable,
rigorosa i atenta.
Ens sentim molt responsables de mantenir la ciutat que hem fet entre totes i tots. La ciutat de Sant Cugat té
drets d'autor. Són molts els lideratges, els equips i les persones que hi han i estem treballant de manera ferma,
professional i proactiva per tenir, mantenir i millorar la ciutat. I ens en sentim molt orgulloses, d'haver
configurat, a base de molt treball, una ciutat verda, amable, amb un urbanisme respectuós amb les persones,
una ciutat amb ànima, una ciutat per viure i per viure-la.
Sant Cugat no pot deixar de ser com és... seria un gran error. Des de Junts defensarem el model de ciutat verda
i amable, i alhora, farem front als reptes que tenim com a ciutat: l'accés a l'habitatge, la mobilitat i el canvi
climàtic, principalment. No ho podem fer des del govern i, per tant, ho farem des de l'oposició. Des de Junts
per Sant Cugat afrontem el curs polític amb aquest esperit constructiu i per això allarguem la mà a l'equip de
govern tripartit format per ERC, PSC i CUP i liderat per la senyora Ingla.
Per responsabilitat, per lleialtat a la ciutadania i perquè no entenem una altra manera de fer política i construir
ciutat que no sigui des del màxim consens i diàleg entre les forces amb representació al municipi.
CARMELA FORTUNY és portaveu de Junts per Sant Cugat
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