QUI SOM?
Gent del poble. Hem iniciat un projecte engrescador que faltava al
nostre municipi. Un partit que combina la natura, la raó de ser de
Vallromanes, i l’aspecte social, la seva gent. El nostre funcionament
intern és transparent amb la convocatòria d’assemblees.
Cerquem persones que tinguin una proposta o un projecte pel nostre
municipi o, simplement, vulguin col·laborar, no tan sols en l'agrupació
local sinó que és possible participar en les activitats que des del món
ecologista s'ofereix.
Voldríem que Els Verds Vallromanes tingués persones amb
coneixements o experiències dels diferents àmbits que intervenen al municipi: construccions
d'habitatges, la natura, el reciclatge, la gent gran...
Si ets arquitecte i disposes de temps... i ganes!, tens una bona proposta pel nostre municipi, escriunos i en parlem. Si ets biòleg/a i creus que el reciclatge al municipi hauria de millorar i saps com ferho, si ets infermer o infermera, si pertanys a alguna associació i de la teva experiència se'n pot
beneficiar el municipi, si treballes a casa i creus que pots aportar idees per millorar el dia a dia o ets
un ciutadà més de Vallromanes i ja fa temps que tens una idea i no veus com portar-la a terme,
contacta amb nosaltres.
Amb les teves aportacions podrem gaudir d'un poble de tots i per a tots. Aquestes propostes, previ
debat assembleari, passarien a formar part del full de ruta de
la propera campanya de 9 juny de 2019 (?).
Si t'interessa, les propostes pel full de ruta ens haurien
d'arribar abans del mes de març de 2019 pel seu estudi i
aprovació. El faríem a partir del consens i, com és lògic, des
del marc estatutari d'Els Verds Vallromanes (Els Verds Federació de Catalunya).
Els Verds Vallromanes ofereix dues possibilitats de vincularse al partit. Es pot ser afiliat o simpatitzant. Els primers (afiliats) paguen la quota (imprescindible per
poder gestionar correctament el partit). Són membres de ple dret i estan contemplats als estatuts.
Els simpatitzants, necessària inscripció, col.laboren amb el partit. Tenen els drets limitats: no poden
ser membres dels òrgans de direcció, cap de llista...
Ens agradaria poder treballar per comissions (economia, urbanisme, hisenda, medi ambient, etc.).
D'aquestes comissions aniríem configurant el programa per la legislatura 2019-2023, dins el marc
estatutari d'Els Verds Vallromanes/Els Verds - Federació de Catalunya.
T’interessa el nostre projecte? Necessites més informació?
(Comunicació) Primer butlletí 2018-2019

