Primers 100 dies de desgovern.
A què juguen, senyor Forns?

1

Sitges va a la deriva, perquè tenim un Govern
que no governa. No es prenen decisions de
futur, només es tapen forats.
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L’equip de Govern tira mà de la propaganda
política per fer-nos creure que tot funciona
a la perfecció, però sabem que no és així. No
volem un Govern que es fa la foto i presumeix,
sinó un que actua i ofereix solucions. Fer
polítiques preventives significa reobrir el
Rusc, complir amb les ràtios (o millor ampliarles) dels treballadors de l’àmbit social, fer
polítiques d’habitatge realment social o posar
en marxa polítiques de joventut ambicioses,
entre altres.

3

Volem una solució definitiva i sostenible
al pont de les barreres, així com l’eliminació
d’altres
barreres
arquitectòniques.
L’accessibilitat a Sitges és clau per al benestar
de tots els que hi vivim.

4

En quin punt es troba l’Escola Agnès de Sitges?
Exigim que el Govern es posi al costat de les
famílies i passi a l’acció ja, en comptes de
mantenir-se en la inactivitat, inoperància i
desinformació constants.

5

El Govern ens dóna l’esquena en matèria
de salut: Sitges segueix sense farmàcies
nocturnes ni servei d’urgències al CAP; sense
treballadora social a l’ambulatori i amb llistes
d’espera cada cop més llargues. Quant de
temps haurem de continuar així?

6

Senyor Forns, si tant de suport donen a
l’oferta turística de Sitges, com és que han
tancat l’agència de Turisme? Volem més
transparència i diàleg!

Les terrasses i l’oci nocturn continuen
descontrolats perquè el Govern no aporta cap
solució. Calen noves ordenances municipals (i
garantir el seu compliment), més diàleg i que
el Govern lideri la implicació de tot el sector
turístic en aquests canvis.

7

En comptes de fer bandera d’accions que són
obligatòries per llei (socorrisme i manteniment
de platges, coordinació entre Mossos
d’Esquadra i Policia Local, reunions amb veïns...)
per què no dediquen el seu temps a millorar el
nostre poble? Què faran de l’Hort de Can Falç
(abandonat i sense projecte de futur); del Parc
de Can Robert (brut i sense funció alguna); dels
carrers i places de tota la Vila, que no es netegen
ni mantenen com cal? No saben actuar sense
una llei que els obligui a fer-ho?

8

Com és possible que un poble com el nostre
tingui una oferta cultural tan pobre? No pensen
fer res al respecte? I el seu projecte de Can Falç,
quan pensen concretar-lo? Nosaltres continuem
creient que és necessari transformar-lo en un
espai social al servei del nostre poble i la nostra
cultura.

9

El Govern parla de fiscalitat justa, però això no
està recollit en cap dels seus documents. Esperem
que els pressupostos municipals siguin més
transparents que el seu projecte de pressupostos
participatius; una bona iniciativa que, per manca
de transparència política, ha quedat qüestionat
per molts sitgetans i sitgetanes.
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www.sitgesenpositiu.cat

