
Són temps de sumar 

El país està vivint un dels moments més apassionants i transcendentals de la seva història. Les 

eleccions del pròxim 27 de setembre seran tan especials que han aconseguit allò que fins ara 

semblava impossible: sumar diferents partits polítics i entitats socials sota la llista Junts pel Sí. 

Sense cap mena de dubte, cadascuna de les parts ha fet sacrificis i concessions importants, 

però totes elles han prioritzat l’interès general en benefici dels ciutadans de Catalunya. 

Des del nostre grup municipal entenem que aquesta és la millor manera d’encarar la política, 

tant pel que fa a les grans decisions com en el treball del dia a dia. 

Aquesta manera de pensar en positiu és la que ens ha guiat durant la campanya electoral de 

les recents eleccions municipals. Aquesta és la nostra manera de ser i, per tant, volem 

continuar treballant en aquesta línia. 

Així doncs, el nostre estil durant els pròxims quatre anys tindrà com a estendard la suma de les 

diferents parts implicades en cada qüestió, amb l’objectiu de trobar allò que sigui millor en 

cada moment. 

Per un costat, pel que fa als temes del dia a dia, escoltarem de manera activa allò que penseu 

els veïns de Riudoms, tindrem en compte allò que ens vulgueu proposar i, a la vegada, 

buscarem el consens entre les diferents maneres d’entendre un tema determinat per trobar-hi 

la millor solució. 

Per altra banda, en allò que fa referència als altres grups polítics presents al Ple de 

l’Ajuntament, la nostra intenció és mantenir permanentment obertes les converses per tal de 

consensuar els grans temes de poble i, alhora, sumar forces en tot allò que uns i altres tinguem 

en comú. 

Diuen que dos no es posen d’acord si un no vol. Nosaltres hem fet els primers passos per tal 

que les diferents forces polítiques ens puguem posar sovint d’acord, facilitant les converses, 

ajustant les propostes, i posant els fonaments perquè en els pròxims anys puguem treballar de 

manera conjunta en benefici de tot el poble de Riudoms. 
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