
Vallès Occidental a 20 dʼoctubre de 2007

Nou impuls a la tasca conjunta de les CAV
Els vuit grups polítics locals del Vallès que van concòrrer a les últimes eleccions municipals 
de forma conjunta sota el nom de Candidatures Alternatives del Vallès han celebrat a 
Sabadell la seva primera assemblea ordinària dʼaquesta nova etapa.

Les discusions de lʼassemblea es van centrar en prioritzar quines campanyes conjuntes 
pensen posar en marxa els propers mesos i en decidir les línies dʼactuació del conseller 
comarcal a la institució vallesana.
Les candidatures alternatives van decidir que el primer que cal fer és explicar a la ciutada-
nia què és el Consell Comarcal, quines competències i recursos té i com funciona. A partir 
dʼaquí es plantegen treballar en tres direccions:

•Portar al Consell els temes que preocupen als ciutadans, siguin o no competència 
dʼaquesta institució.

•Posar el Conseller Comarcal, així com els regidors i regidores als diferents municipis, a 
la disposició dʼaquells moviments socials o plataformes veïnals que necessitin un mitjà 
per fer escoltar la seva veu.

•Posar en marxa campanyes i estudis propis sobre les qüestions centrals a les que 
sʼhauria de dedicar la política: defensar el servei públic, el benestar dels ciutadans i 
lʼentorn en que vivim. El primer estudi que es plantegen és sobre les infraestructures 
futures per a la comarca, que definirà el nou Pla Metropolità. Un cop elaborat es 
plantejaran com defensar les seves alternatives a aquest pla.

A nivell organitzatiu van decidir consolidar la Comissió de Coordinació amb membres 
de totes els grups integrants de les CAV i dʼaltres propers. Tot amb lʼobjectiu dʼanar 
aprofundint el treball conjunt de temes i problemàtiques que són comuns a la comarca i 
obtenir així més ressó per difondre una manera de veure i afrontar els problemes de la 
gent, alternativa a lʼoficial. A partir dʼaquí, la intenció és crear grups de treball cada cop 
que sigui necessari per elaborar estudis, proposar campanyes o concretar propostes, i 
convocar jornades de debat temàtiques per aprofundir en lʼanàlisi de les problemàtiques 
i en la proposta de solucions.

La jornada va concloure amb un sopar, també a Sabadell, que es va allargar fins a la 
mitjanit amb lʼactuació de membres del grup Badabadoc.
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