CARTA OBERTA
ALS ADHERITS DE L’ENTESA PER SANT ESTEVE
I A TOTS ELS VEÏNS I VEÏNES.
Jordi Borrell i Alonso
Com de ben segur molts ja sabeu, l’Entesa hem decidit novament fer unes eleccions primàries
per elegir la persona, home o dona, que ha d’encapçalar la llista que presentarem a les properes
eleccions municipals del mes de maig.
Som l’única força política de Sant Esteve que apostem per les eleccions primàries i això
ho fem des de la nostra creació ara fa més de 10 anys.
Els propers 4 anys, la feina que s’haurà de fer des de l’Ajuntament serà tant o més complicada
que la que ha calgut fer durant aquets últims anys. Hem de continuar adequant l’estructura
municipal a la realitat actual, cal millorar els serveis, hem de consolidar els espais industrials que
necessita Sant Esteve i que han de proporcionar ingressos al municipi i llocs de treball per la
nostra població i hem d’aconseguir que ningú quedi despenjat en aquesta cursa.
Tan important és arribar a un bon port com que hi arribem tots i per aconseguir aquesta fita
l’Ajuntament ha de posar a l’abast dels que més ho necessiten tots els mitjans necessaris per a
poder seguir a la cursa: formació, ajudes econòmiques,...
Conec amb profunditat la situació que estem vivint a Sant Esteve i al País, i he decidit
novament presentar la meva proposta per liderar el projecte de l’Entesa. La feina que hem
iniciat està donant fruits i estic molt il·lusionat en poder continuar un projecte que hem construït
entre molts.
En aquesta nova etapa, amb el vostre suport, des de l’Alcaldia, estic disposat a fer possible que
Sant Esteve tingui un futur immillorable i que la vella política doni pas a un projecte més
participatiu, més transparent i, a l’hora, més eficient.
Avui demano el vostre vot en aquestes eleccions primàries per continuar treballant, com he
fet fins ara. Crec fermament que la feina que he fet aquets anys ha donat estabilitat al govern de
Sant Esteve i ha impulsat una nova direcció a l’acció política.
Hem abordat i resolt temes tan importants com la reducció de l’endeutament, la legalització del
Polígon Industrial Sesrovires, la paralització de l’ampliació del Camp de Golf, la posada en
marxa del Polígon Industrial de Can Margarit, l’aprovació dels reglaments de participació
ciutadana i de serveis socials...

M’agradaria poder continuar la feina iniciada i és per això que novament
voldria comptar amb el teu vot i amb la teva confiança.

