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AMB TU, ÉS POSSIBLE  

Com ja sabeu la secció local d'ERC a Bigues i Riells del Fai som un grup de persones amb 

l'objectiu de treballar pel bé comú dels veïns i veïnes del municipi, intentant des de la nostra 

posició millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones, sense oblidar el nostre 

entorn. 

Militant, simpatitzant i amic em dirigeixo a tu per informar-te del treball que des de la secció 

local estem portant a terme des del principi d'aquesta legislatura i en la línia de les 

passades. 

Estem gestionant els temes que formen part de l' ADN de la secció local com són la pedrera 

i l'EMD de Riells amb el resultat que tots coneixeu: una ampliació paralitzada pel 

departament amb el compromís de dos consellers i un projecte d'EMD al tram final de la 

seva elaboració (estudi tècnic per part d'una empresa externa). Aquestes dues actuacions 

ens fan sentir orgullosos de la feina feta ara i en el passat i especialment ens sentim 

orgullosos d'haver aconseguit el suport de totes les formacions polítiques del municipi en 

aquests dos temes, tasca que ha resultat esgotadora perquè , com recordareu, no tots en el 

passat entenien aquestes reclamacions . Felicitats a tots i totes per ajudar i donar suport. 

Com ja es va avançar a la precampanya, aquestes accions eren importantíssimes, però no 

les úniques. L'actual situació de crisi ens fa continuar la línia de diàleg i treball que tan bons 

fruits ens està donant amb la resta de forces per millorar la qualitat de vida dels nostres 

conciutadans. Amb aquest objectiu la secció local dóna suport a la PAH (plataforma 

d'afectats per les hipoteques), està treballant una proposta sobre l'IBI municipal que 

presentarem en breu a la resta de formacions per convèncer-les que és necessari i 

continuem amb les nostres mocions en defensa dels drets bàsics dels nostres habitants , del 

nostre municipi i del nostre país. 

És per això que et demano la teva col·laboració per fer possible que entre tots els que 

formem part del teixit social del municipi continuem treballant per un Bigues i Riells del Fai 

millors. 

Amb tu és possible ! 
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