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Benvolgut/da veí/na, 

 

El Margalló es presenta a les properes eleccions municipals amb bones perspectives; tot i que som conscients que 

queda poc temps per a orquestrar la campanya, comptar amb una candidata excel·lent i un gran equip justifiquen el 

nostre optimisme.  

 

Els darrers anys han estat i continuen sent convulsos per a diversos motius, des de la irrupció de la pandèmia fins a la 

inflació que, conseqüència de la guerra, ens afecta a tots i ens manté en una incertesa constant. Aquestes 

circumstàncies han impactat notablement en el cultiu de les relacions personals i de les comunitats veïnals, que és 

l’origen i la raó de ser del nostre moviment. D’altra banda i, com saps, hem estat singularment afectats per la 

irreparable pèrdua del nostre màxim valedor i referent, el senyor Àngel Velasco. 

 

Davant d’aquestes circumstàncies reconec que vam arribar -tan sols per un moment- a qüestionar-nos la continuïtat. 

Però aquí estem, per quatre raons fonamentals: 

 

 Volem seguir treballant per Les Botigues.  

 Creiem que l’exemple de la nostra filosofia de transversalitat i integració, altruista, sense dogmatismes i 

orientada a actuacions concretes, que compartim a la comunitat de Les Botigues, pot i ha de ser una 

referència per a la resta del municipi de Sitges. Fem falta!  

  Comptem amb suports tant personals, com de col·lectius socials i persones de referència per al municipi 

que ens ajudaran a fer un salt cap endavant.  

 Finalment, perquè el nostre enyorat Àngel no ens hagués permès fer una altra cosa.  

 

Tot això per a dir-te que ens hem posat en marxa i no pararem, ni tan sols el 29 de maig, perquè el nostre compromís 

no es limita a concórrer a les eleccions, sinó que seguirem treballant després de forma continuada. Per començar, ja 

comptem amb una oficina d’atenció a la qual et pots dirigir, de moment per correu electrònic i telèfon (a sota els 

detalls), i et recordem que pots seguir-nos a través de les nostres xarxes socials i altres canals de comunicació per a 

estar al corrent del progrés del nostre projecte comú. Tot i que això és només el modest principi, tenim més notícies 

bones que t’anirem participant amb regularitat. Et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per a fer-nos arribar 

els teus comentaris.  

 

Esperem que aquesta nota hagi estat del teu interès, m’acomiado avui amb tot l’afecte,  

 

 

Jesús Manzano 
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