Junts per Sant Gregori
Aquest és el darrer escrit com a grup municipal de PDeCAT a Sant Gregori a la revista municipal 7en1, i per això
creiem que és oportú i just poder explicar el perquè. I per
a això cal que fem una repassada a tot allò que ha passat
en aquests quatre anys.
L’any 2015 ens vam presentar a les eleccions municipals
amb el nom de grup municipal de Convergència i Unió a
Sant Gregori. El gener de l’any 2017, després de la desaparició del partit polític de Convergència (juliol 2016) i
la creació del nou Partit Demòcrata Europeu Català, vam
adoptar, per acabar la legislatura 2015-2019, el nom de
grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català a
Sant Gregori (PDeCAT).
Per presentar-nos a les eleccions municipals de l’any
2019, s’ha escollit el nom de grup municipal de Junts per
Sant Gregori, que procedeix de Junts per Catalunya, creat per diferents persones, entre les quals Carles Puigdemont. Aquesta formació ha marcat un nou horitzó en la
política catalana, integra persones de diferents àmbits, i
és transversal i oberta a tothom.

A partir d’aquí continuarem construint aquest camí ple de
nous reptes per millorar el municipi de Sant Gregori i tots
els seus pobles, per defensar la llibertat d’expressió i contribuir a fer un país millor, començant des dels municipis.
Aquests dies estem repartirem a tot el municipi la Feina
Feta 2015-2019, la tasca realitzada per part de l’equip
de govern a l’Ajuntament de Sant Gregori durant aquests
quatre anys. Amb un 93% d’assoliment del programa electoral amb 218 punts dels previstos (entre punts acabats
i punts en curs) i 30 projectes i accions noves. La Feina
Feta s’ha finançat amb recursos del propi grup municipal,
i és el balanç de la legislatura que en les properes setmanes es tancarà per donar pas a un nou període de quatre
anys.
A partir d’ara ens podeu seguir a:
www.juntspersantgregori.cat
i a les xarxes socials de Twitter, Facebook i Instagram.
Grup municipal PDeCAT Sant Gregori

Per tant, el grup municipal de Junts per Sant Gregori sorgeix d’una evolució política i social que ha portat a la transformació de diferents formacions polítiques per adaptar-se
als nous reptes que es plantegen globalment en el país i
que arriben fins a l’àmbit municipal.
Sobretot volem destacar les persones, perquè tot projecte comença amb les persones que el formen, i aquestes
som les que hem seguit aquesta evolució, sempre amb
la màxima implicació i compromís per fer les coses de la
millor manera possible. Les dificultats sempre hi són, però
és important trobar la manera de superar-les i assolir els
objectius. Amb aquesta mirada encarem el futur.
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