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Partit Demòcrata 

El passat 12 de juliol, a Rubí, vam  
celebrar la 1a. Festa d'Estiu del Partit 
Demòcrata de les Comarques de 
Barcelona, amb la presència del 
President Mas, que ens va encoratjar a
seguir treballant i a fer pinya de cara a 
l'1 d'Octubre en què el nostre país  
tindrà una gran oportunitat per decidir
el seu futur. 

  

El proppassat 8 de juliol vam celebrar
el 1er. aniversari del Partit Demòcrata,
partit que va nèixer amb la voluntat clara
de respondre a les noves demandes 
dels ciutadans i adaptar-se a l'actual 
situació política.

Els responsables del Partit Demòcrata
hem assistit a l'acte organitzat per l'ANC
i Òmnium en el que Montserrat 
Candini i Ferran Mohedano ens han 
explicat com serà el refèrendum i han 
resolt els dubtes dels assistents. 
  

El Partit Demòcrata, conjuntament amb d'altres,  ha 
presentat una moció de suport al Correllengua a 
Badalona, per tal d'assolir la plena normalització del català 
arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i 
comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de 
les persones nouvingudes. .  
    
Hem denunciat l'estat lamentable en què es troben molts 
dels contenidors de la nostra ciutat, completament desbordats 
i amb la brúticia per terra. Sabem que la gent és incívica
però no oblidem que és responsabilitat del govern mantenir
l'espai públic net que per això els badalonins paguem impostos.   
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Les  conseqüències de la justificació d'ocupacions 
d'habitatges ens està portant a una situació insostenible. 
La llei proposada pel Partit Demòcrata que permetrà 
desallotjaments farà possible la intervenció policial i tornar 
els pisos als seus llegítims propietaris. Els partits que s'hi 
van oposar (PSOE-PSC, ERC i PODEMOS) hauran 
d'assumir la seva responsabilitat.
La onada d'ocupacions està entorpint la feina que fan les 
administracions en l'àmbit d'habitatge social, com ha passat 
ara fa uns dies a Sant Adrià del Besós. El seu alcalde demana
la implicació de tots els estaments per resoldre aquest tema. 
Nosaltres demanem als dirigents del seu partit a Madrid que 
rectifiquin, i votin a favor de la llei proposada pel PDeCAT. 

Us desitgem molt bon estiu i 

unes molt bones vacances.

Ens veien a la tornada, i aneu 

en compte a la carretera!!!!!

#anemperfeina


