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Cs Gavà condemna tot tipus de
violència a Catalunya

Pedimos que se mantengan los
polígonos industriales en condiciones

La agrupació de Ciutadans
Gavà visita el Parlament de
Catalunya

El 22 de novembre de l'any 2000
ETA va assassinar Ernest Lluch,
dirigent socialista i defensor del
diàleg al País Basc. Ernest Lluch
va treballar sempre en la defensa
de la democràcia i dels Drets i
Llibertats. Des de Ciutadans
volem recordar la seva figura i la
necessitat de reafirmar-se amb
aquestes conviccions democràtiques. En el passat Ple d’Octubre
de L’Ajuntament de Gavà, Ciutadans vam presentar una Declaració Política en favor de la convivencia i en contra de la violència a
Catalunya.
Cap
assassinat,
violència o extorsió ens ha de
separar de la nostra convicció
que la Constitució i el sistema
democràtic són el marc amb el
qual volem organitzar democràticament la nostra vida en comú.

Nuestro Portavoz del Grupo
Municipal, Miguel Ángel Ibáñez,
realizó un ruego al equipo de
gobierno del PSC para que mantenga en buenas condiciones
los polígonos industriales.
Los polígonos industriales son
una herramienta para el desarrollo económico y la creación de
empleo.
Para que sean atractivos a las
empresas que buscan una ubicación para su negocio es importante el estado de los mismos, por lo
cual el mantenimiento de las
calles, aceras, limpieza, seguridad, iluminación, etc. es muy
importante.

El passat 26 d’octubre, l’agrupació de Ciutadans Gavà vam tenir
l’oportunitat de visitar el Parlament de Catalunya. El diputat de
Ciutadans, I.Sr.Martín Eusebio
Barra López ens va invitar i acompanyar en la visita. És una contradicció que la societat pugui accedir a unes jornades de portes
obertes, que són necessàries per
apropar les institucions a les
persones, i que per altra banda,
els
partits
independentistes
tinguin tancat i paralitzat durant
mesos el Parlament que ha de
treballar pel benestar de tots els
catalans.
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