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la veu de la vila

La Veu de la Vila sempre ha reservat un espai a les 
últimes pàgines per tots els grups polítics represen-
tats a l’ajuntament. Tot i així no l'haviem utilitzat mai, 
ja que estant a l'equip de govern  donàvem la informa-
ció a través dels articles d'aquesta publicació.

En aquesta edició però si que  fem us d’aquest espai 
per anunciar que l'actual alcalde Vicenç Ferré Puig 
repeteix com alcaldable  per Acció per Montbrió en les 
properes eleccions municipals del mes de maig i ho fa 
amb aquesta carta oberta:

Benvolguts i benvolgudes montbrionencs i montbrio-
nenques:

Potser ha arribat el moment de mirar enrere per 
analitzar el que ha passat a Montbrió en els últims 
anys. Han transcorregut quasi quatre anys des de 
que vaig tenir l’honor de ser elegit alcalde, un període 
apassionant, complex, amb dificultats i ple de reptes 
que vam haver d’afrontar des d’un nou govern munici-
pal que sempre va tenir clar que havia de realitzar el 
projecte pel qual  va aconseguir la confiança d’una 
àmplia majoria dels montbrionencs i montbrionen-
ques.
 
I aquest objectiu no era cap altre que impulsar el 
canvi que fes de Montbrió un poble ben gestionat, 
actiu, dinàmic, participatiu, sense diferències........

Avui podem dir que el projecte s’ha posat en marxa, 
no sense dificultats i gràcies a la col·laboració de 
molts voluntaris i a la comprensió de tots vosaltres.

Els inicis van ser complexos , la situació econòmica 
inicial era pitjor de l’esperada, el difícil escenari va 

obligar a iniciar reformes per a ordenar els comptes 
municipals posant ordre, enginyeria financera, racio-
nalització de les despeses i amb molta imaginació 
per tal de seguir donant els serveis amb pocs recur-
sos.

El treball d’aquests quatre anys i els seus resultats 
són fruit de l’esforç col·lectiu tant de l’equip de 
govern, dels treballadors de l’Ajuntament, com de les 
persones que ens ajuden en les diferents comissions 
i també de les aportacions dels veïns que ens ajuden 
a millorar i que ara, des d'aquí,  vull agrair.

Fa quatre anys volíem el canvi que avui és realitat, 
Montbrió ha millorat de manera substancial i seguirà 
millorant. S'han dedicat molts esforços i temps per a 
posar els fonaments, que són la part de la casa que 
no es veu però que han de ser el suficientment forts 
per tal d’aguantar el pes de la casa. Ara doncs,  toca 
construir-la.
 
Per tant, amb aquesta carta vull fer pública la meva 
disposició a seguir treballant per Montbrió, per a 
consolidar el projecte i millorar-lo , ja que compto 
amb el suport del meu equip i per tant, us dic que em 
presentaré un cop més com alcaldable per Acció per 
Montbrió.

El pròxim 24 de maig tornareu a tenir la paraula i 
sereu vosaltres qui decidiu si mantenir  aquest  canvi 
que ha fet possible que Montbrió continuï millorant.

Afectuosament us saluda,

Vicenç Ferré i Puig
Alcalde de Montbrió del Camp
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