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RETIREN TOTS ELS CARTELLS DE LA CAMPANYA DE LA FAV CONTRA L’ALTA TENSIÓ 

UN COP MÉS L’ALCALDESSA UTILITZA MITJANS PÚBLICS PER CALLAR LES CRÍTIQUES A LA SEVA GESTIÓ 

 

Sembla que la campanya d’informació sobre les línies de l’alta tensió que travessen Sant Quirze del Vallès, 

no ha agradat a l’alcaldessa i l’equip de govern i en 48 hores, han estat retirats tots els cartells que 

aquesta Federació havia posat al llarg de les línies elèctriques. 

Una de les obsessions de l’alcaldessa i l’equip de govern durant aquest mandat, ha estat la d’ intentar fer 

callar, tapar o dissimular, qualsevol tipus de crítica o dissidència, actitud molt poc pròpia d’un règim 

democràtic. 

Ja agradaria als veïns i veïnes de Sant Quirze, que l’Ajuntament actués amb la 

mateixa diligència amb que s’han retirat aquests cartells, pels temes del dia a 

dia i deixés de perdre el temps i gastar-se els diners públics en vídeos, 

enquestes, wifi per uns pocs, adhesius i publicitat, per dissimular la mala gestió 

que ha portat els darrers 4 anys.  

Malgrat tot, s’han repartit un total de 1.000 dossiers entre els veïns i veïnes de 

Sant Quirze, explicant quines són les mentides que utilitza l’Ajuntament per tal 

de que, ara que s’acosten les eleccions, tapar la feina que no han fet en quatre 

anys i amagar al poble, el desviament que ha fet de fons destinats al 

soterrament de les línies, per a altres despeses. 

L’actual equip de govern es va presentar prometen treure les línies d’alta tensió i ara, quan només té un 

protocol d’intencions que no obliga a res a cap de les parts, fa una gran campanya publicitària, com si fos 

ferm el compromís de  la Generalitat i l’empresa elèctrica de treure les línies. 
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