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REVISTA:

Per mantenir diàleg amb tot el poble, dins la revista hi ha aquesta secció de
cartes a la redacció. Hi podreu enviar i llegir les vostres cartes. Demanem en
aquest sentit que les cartes esmentin el nom i cognoms, adreça -i número del car
net d'identitat; i podeu tiraries a la bústia, indicant en el sobre PERXADA. Ens
agrada molt la correspondència, perquè és on es plasma el diàleg obert. No ens
deixeu incomunicats i sols.
I per acabar diguem que en obrir aquesta pàqina comença la comunicació. En
aquest diàleg ningú no hi queda exclòs, tret del que s'exclogui ell mateix.
Amics amigues de PERXADA:

Amics i amigues:

La meva més sentida felicitació
Em plau felicitar-vos d'antuvi, en
per la iniciativa de publicar una
nom propi i de tot el Consistori, pel
revista
d'interès local i ben po
vostre esforç i el vostre entusiasme,
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PERXADA que, des He l'àmbit local que
exposició retrospectiva d'Arbúcies.
li és propi, pot contribuir, ha de co£
El projecte es rrustrà malaurada
tribuir en gran manera a la tasca de
ment .
normalització i de redreçament del
N'agradaria que la revista fos
nais iniciada amb l'aorovació de 'l'Es_
amena,
simpàtica, plena d'incentiu
tatut d'Autonomia.
per
a
tothom,
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Una altra tasca que crec teniu plají
aleqre,
intel.liqent
i que es vin
tejada l ' a m D Ü equip responsable de
culi,
cosa
que
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PERXADA és la d'ajudar a la consolida
va
llarga
vida
amb
la
col·labora
ció i a l 'aprofondiment de la democra^
ció de tots.
cia a la nostra vila. tot suscitant
i/o facilitant des de les vostres pàgi_
Sort i endavant.
nes 1'esoerit i l'habitud de diàleg
respectuós entre els diferents sectors
o grups socials i de critica seriosa,
CARME FRADERA I SAGUE
sobre tots i cadascun dels temes que
tenim plantejats els arbuciencs en
tant en quan ciutadans d'una mateixa
col·lectivitat.
Ln aquest aspecte em cal dir-vos
que l'Ajuntament no sols accepta sino
que demana la crítica a l'actuació del Consistori des de les pàgines de PERXADA,
car estem segurs que redundarà necessàriament en bé del poble, objectiu primer i
últim de la nostra gestió de govern.
Permeteu-me, finalment, reiterar-vos el suporttotal d'aquest Ajuntament, sen
se que aixó hagi de comprometre o condicionar en cap aspecte la vostra indepen
dència i la vostra llibertat d'actuació.
Rebeu cordials i encoratjadores salutacions del vostre batlle.
OAUME SOLER
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