Benvolgut veí o veïna,
Com segurament ja deus saber, un grup de persones del poble ens hem animat a presentar
una candidatura d’esquerres en aquestes properes eleccions municipals.
La nostra intenció és que aquesta candidatura no s’acabi el dia de les eleccions. No n’hi ha
prou de refiarse d’uns noms en una llista de candidats o d’un programa que després potser
no s’arriba a complir i ningú no en dóna explicacions. 
Ens agradaria aconseguir que tots
ens impliquéssim en les decisions que afecten el municipi
. Volem donar importància a
l’opinió dels veïns en el dia a dia. 
Perquè l’Ajuntament és del poble i no el poble de
l’Ajuntament
.
Som un municipi petit i això ens beneficia. Si llegeixes el nostre programa veuràs que
crearem (tant si guanyem les eleccions com si no) 
xarxes de participació 
i de transparencia
on podràs dirhi la teva: espais de debat i de decisió on 
tots els veïns hi podran ser
escoltats 
i on l’opinió de la majoria es tindrà en compte.
Des d'Acord per La Riera tenim clar que ens cal tenir 
cura de la gent gran 
i aprendre molt
de la seva experiència; que 
ens hem d'ocupar dels aturats
que aquesta crisi del sistema ha
condemnat a l'abandó, que 
no podem deixar el territori en mans de l'especulació
i que
hem de tornar a sentir el contacte amb la terra que ens acull; que 
ens hem d'ocupar dels
més menuts
donantlos espais per créixer sans i lliures; dels 
joves
que necessiten gaudir
del poble i al poble… i 
oferirnos a tots un futur, un poble i un país millor
. Tenim molta
feia a fer i la volem fer amb tu.
Llegeix el nostre programa. Valora’l, critica'l
, discuteixlo amb els veïns, amb els amics, al
bar, amb els altres pares de l’escola, a les botigues, a la feina, per internet, al carrer o a la llar
d'avis,… 
És el nostre poble i ens toca a tots decidir què hi volem fer
.
T’animem, doncs, a votar Acord per La Riera però, sobretot, t’animem a participar d’aquest
projecte que a naltros ens engresca tant.

La Riera de Gaià, abrilmaig del 2015.

