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, les polítiques socials i la seva gent. Som
ecopacifistes.
Vallromanes és un municipi que té un valor afegit. Envoltat de
natura i proper a importants nuclis urbans i amb infraestructures viàries que li
permeten la connexió per l’interior o per la costa amb la resta del país. La seva
ubicació és ideal, a un pas del Maresme per gaudir de les platges i de moltes altres
ofertes i alhora se’ns mostra com un poble tranquil. Nosaltres, Els Verds
Vallromanes, ho tenim a l’agenda d’aconseguir un creixement sostenible, sense
perdre res del que ara tenim.
Els Verds Vallromanes ens movem en un nou concepte de l'ecologisme. Un
ecologisme integral que vetlla per la natura en la recerca d'un equilibri entre l'home,
la seva activitat, i amb la resta d'éssers vius (vegetals i animals) i amb el medi
ambient. Apostem per la reducció en l'emissió de contaminants en el nostre municipi,
reduint el consum de l’energia fòssil i la protecció del món animal fomentant altres
tipus d'alimentacions basades en la reducció del consum d'aliments provinents de la
indústria càrnica i de l'explotació de productes del camp en la utilització de pesticides
i d'altres productes químics. El nostre objectiu és avançar cap a la sobirania
alimentària. Obrim un nou camí a l'alimentació vegetariana i vegana. Som
animalistes. Som feministes.
Ens preocupa l’endeutament del nostre municipi que ha anat augmentant al llarg
d’aquests últims anys i que podrien paralitzar polítiques socials o inversions en
l’estalvi energètic i afectar, també, a altres serveis com el manteniment del municipi
i posar en un compromís a un nou consistori si es donés el cas.
Altres qüestions no menys importants com la baixa natalitat,
l’augment important de la gent gran en els anys vinents i de
les seves necessitats, els habitatges per la gent jove, la
possible i necessària reconversió d’alguns equipaments, la
recepció “dolorosa” de les urbanitzacions, la necessitat de
connectar amb carril-bici el càmping amb l’institut de
Vilanova, els accidents a la BP5002...(alguns produïts en
creuar els animals) són punts que resten oberts i el nostre
compromís de donar-los la millor solució.
ALGUNS DELS NOSTRES OBJECTIUS A ASSOLIR.
Del partit:
Si entrem al govern municipal i tenim majoria: AUDITORIA. Els comptes clars.
Publicarem la despesa de la campanya electoral a partir del pressupost resultant
de multiplicar 0,37€* per a cada elector de Vallromanes.
*Caldrà actualitzar la dada el 2019.

Municipals:
Transparència en la reorganització urbanística del municipi pel que fa a
expropiacions i/o requalificacions dels terrenys. Farem consultes cada cop que es
facin intervencions importants al municipi i/o afecti els vilatans. Voldrem escoltar
propostes. Per tal d’aconseguir una bona comunicació entre l’Ajuntament i la
ciutadania, crearem un interlocutor vàlid el “Consell del Poble”.
Per a més informació escriviu un mail o visiteu-nos a la xarxa:
Mail. verdsvallromanes@gmail.com

Web: http://evv.tecno12-14.info

o Facebook.
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