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Viladecavalls

Viladecavalls, 8 d’abril de 2011

Benvolgut/da candidat/a,

El  desencís  per  la  política  és  una  realitat  creixent  a  la  nostra  societat.  El  creixement  de 
l’abstenció i dels vots en blanc posen de manifest una crisi de confiança en la política per una 
part important de la ciutadania. Particularment, el context polític viscut a Viladecavalls no ha 
ajudat gens a invertir aquesta tendència. Des de ja fa més de quatre anys, la nostra vila ha 
viscut moments convulsos, en els quals Viladecavalls ha patit moments d'alta tensió política,  
econòmica i social que no s'havia produït mai, en democràcia, a Viladecavalls.
Ara, i arran de les properes eleccions municipals del dia 22 de maig, els nostres convilatans i  
convilatanes hauran d'escollir el futur que volen per Viladecavalls, participant a les eleccions i  
votant la proposta política que més els satisfaci. La democràcia és el millor sistema per fer  
funcionar una societat. I perquè la democràcia funcioni necessita una ciutadania informada i  
participativa, de la mateixa manera que la ciutadania necessita uns representants polítics en qui 
pugui confiar. És indispensable que els partits donin veu a la ciutadania.
Des del nostre partit, Esquerra Republicana de Catalunya, creiem que a part de les persones 
que integren la  llista,  cal  també tenir  en compte les polítiques i  propostes que cada partit  
planteja pel futur de la vila. Creiem que els partits polítics, fent un exercici de transparència i de 
sinceritat, han de fer conèixer de primera mà temes cabdals, que aquí es pot traduir en temes 
de com se solucionarà el  dèficit  que té l'ajuntament,  com es planteja gestionar els serveis  
públics en un context de crisi que encara es mantindrà en els propers anys, o simplement quina 
ha de ser la política dirigida a les entitats i associacions... temes que en definitiva afectaran a la  
població d'una manera directa.

És  per  aquest  motiu  que  des  d'Esquerra–Viladecavalls  proposem la  celebració  d’un  debat 
públic amb totes les forces polítiques que concorreran a les properes eleccions municipals, i  
especialment amb els partits amb representació al consistori (Convergència, Unió, Iniciativa per 
Catalunya, i Plataforma per Viladecavalls Actiu), els quals podran debatre en primera persona 
quines són les propostes que plantegen per tots nosaltres en els propers anys.
Estem disposats  a  consensuar  el  lloc,  el  temps de les  intervencions  i  també els  temes a 
debatre,  i  hi  estem disposats  perquè  creiem en  l'exercici  del  dret  a  la  ciutadania  a  ésser 
informada, traduïda en aquest cas amb un acte de transparència, sinceritat, i de propostes de 
futur per Viladecavalls. Restem a l’espera de rebre la vostra resposta per tal de concertar una 
reunió per tractar els aspectes del debat.

Esperant les vostres notícies, us saludem cordialment.

Glòria Ullés i Ros
Candidata d’Esquerra a l’alcaldia de Viladecavalls
660132724
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