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INTRODUCCI��!
El document que us presentem no vol ser una proposta programàtica exhaustiva, ni una carta 
als reis. Ni tan sols una línia de propostes concretes. El que ens proposem és esbossar, de 
forma esquemàtica, els pilars principals en què es vol basar el projecte municipal de la gent 
d'Esquerra Republicana de Roses. Volem remarcar, a més, que si aquest document té un 
caràcter molt genèric és perquè, a partir d'ara, volem que tota la gent de Roses que 
comparteixi la nostra visió de ciutat formi part del procés amb el qual omplirem de contingut 
totes les idees que us presentem aquí. Així doncs, aquest text és principalment un punt de 
partida. !
I partim, com no podria ser d'altra manera, de les potencialitats que atresora la nostra vila. 
Culturals, naturals, paisatgístiques, econòmiques i humanes. Des de la política, el que ens 
proposem és modelar i transformar tots aquests recursos en actius per promoure una ciutat 
atractiva pels de dins i pels de fora, econòmicament dinàmica, socialment justa. !
Ens imaginem i us fem imaginar, doncs, la Roses del futur. Sense posar-hi data. A mig i a llarg 
termini. En qualsevol cas, la Roses amb l'esperit de vila que ha tingut sempre i amb l'ambició 
de ciutat que li volem imprimir. Des d'una òptica progressista, decididament llançada cap al 
futur, plenament oberta al seu entorn. !
Aquesta és la Roses que volem: oberta, justa, moderna, dinàmica, culta i avançada. !
I us presentem aquest primer text, marc general del nostre projecte, intentant desglossar 
breument què volem dir amb aquestes paraules. "La Roses que volem" és la Roses de tots, 
sense exclusions ni privilegis; la Roses de les oportunitats, posant tots els seus actius al servei 
de la nostra gent; la Roses de les oportunitats, amable, justa, inclusiva, amb una forta 
participació dels ciutadans. Així mateix, volem també la Roses de la República catalana, 
participant activament en el procés d'emancipació nacional que viu el nostre país. !
Això és el que us oferim. Ens acompanyeu? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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LA ROSES DE LES OPORTUNITATS !
L’actual model productiu de la vila està molt encarat al sector turístic que podríem anomenar 
“fàcil”. La idea del “Roses ja va tirant,” que ha presidit en massa ocasions el govern de la ciutat, 
ha estat l’excusa emprada per limitar la dinamització i diversificació dels motors econòmics 
locals. És a dir, s’ha normalitzat la doctrina del “qui dia passa any empeny”, amb una certa 
desídia. És evident que pels nostres actius naturals, paisatgístics i climatològics Roses és un 
punt d’atracció natural per al turisme. Això és positiu i ens genera una font d’ingressos estables 
que no és, en absolut, menyspreable. No obstant això, hem de ser capaços de donar un valor 
afegit a aquesta riquesa. Roses ha de saber aprofitar tots aquells recursos que van més enllà 
del sol i platja. !
Hem de trobar els elements que ens singularitzen respecte de la resta d’ofertes turístiques. 
Una d’aquestes singularitats és, sens dubte, la badia, una de les més belles del món, que no 
podem trobar en altres indrets de la zona. La nostra ciutat disposa també d’un impressionant 
patrimoni cultural, propi d’una vila mil·lenària. Un tresor patrimonial que cal explotar, potenciar 
i convertir en un dels símbols d’identitat i referència per al municipi i per a la seva oferta 
turística. Per si això fos poc, és evident que un altre element de singularització del nostre 
territori i que ens aporta una projecció internacional incomparable són Ferran Adrià i el Bulli, 
abans amb format restaurant, com tots coneixíem, i ara en procés de crear una la fundació 
Bulli Fundation i el projecte Bulli 1846. Tot així, cal tenir present que hi ha dubtes raonables en 
matèria mediambiental i jurídica. Cal analitzar bé tots aquests àmbits i garantir que un procés 
d’aquesta dimensió es faci amb totes les garanties necessàries i amb el màxim de benefici 
possible per als rosincs. !
Amb tot això, si aconseguim potenciar i dinamitzar els nostres actius i crear un relat comú de 
ciutat que relligui patrimoni, gastronomia, natura i la resta d’elements, serem capaços de 
multiplicar de forma molt notable el nostre potencial turístic i aconseguirem consegüentment 
que els turistes no vinguin només pel “Sol i platja”, és a dir, només a l’estiu, i podrem avançar 
pel camí imprescindible de la desestacionalització del turisme. !
Com a ciutat no ens podem permetre, doncs, uns governs que s’emparin en “l’anar fent” i en el 
massa conegut “Roses ja tira sola”. És urgent que tota política pública realitzada en l’àmbit del 
turisme estigui orientada a les línies mestres que acabem d’apuntar. !
Un sector turístic potent, de major qualitat i estable al llarg de tot l’any és el factor necessari 
que pot permetre generar més i millors llocs de treball. Hem d’aconseguir generar les sinergies 
necessàries entre els sectors empresarials, la universitat (especialment la de Girona) i les 
institucions per tal que les inversions que es duguin a terme a la nostra vila tinguin un valor 
afegit més elevat i requereixin mà d’obra més qualificada. Amb això hem d’aconseguir que el 
mercat laboral rosinc pugui absorbir i donar sortida als ciutadans i ciutadanes de la nostra vila 
amb estudis mitjans i superiors, que són els que per una manca d’oferta d’aquest tipus han de 
marxar de la nostra ciutat i que, en molts casos, no tornen. !
Així doncs, el que entenem nosaltres per la Roses de les oportunitats és una vila que 
permeti desenvolupar el seu projecte de vida a qualsevol ciutadà o ciutadana, i que no es vegi 
obligat a marxar fora o a resignar-se davant d’una realitat que no és del tot satisfactòria. Roses 
té talent. Hem de saber aprofitar-lo i aconseguir donar sortida a les inquietuds i als projectes 
dels emprenedors, els joves, els artistes i tota la gent amb capacitat per dinamitzar la vila des 
d’un punt de vista econòmic, social i cultural. !!!!!!!!



LA ROSES AMABLE, JUSTA I INCLUSIVA!
!
Qualsevol projecte polític amb sensibilitat social, que aposti per una vila inclusiva capaç d’oferir 
una vida digna per a tots ha de tenir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social com 
a nucli central de les seves preocupacions. No volem una Roses a dues velocitats: la que 
funciona i ha funcionat sempre malgrat la crisi i la que veu estroncada les seves esperances 
per culpa de la mateixa crisi. !
Ampliar la clivella entre rics i pobres, amb una classe mitjana desclassada i precaritzada ens 
pot conduir a una situació de fractura social que dificultaria la convivència i també la 
recuperació econòmica perquè, tot i el pensament econòmic dominant, algunes societats com 
les nòrdiques ens ensenyen que la igualtat és un factor de competitivitat i no pas un fre al 
creixement i al dinamisme. !
Una Roses que sàpiga estar a l'altura dels reptes socials que es plantegen avui és 
imprescindible per encarar i superar els nostres reptes de futur. En aquest sentit, volem fer de 
la qüestió social la pedra angular del nostre projecte polític. !
La qüestió més urgent i prioritària que se’ns planteja en aquest moment és com aconseguir que 
l’impacte de la crisi econòmica a les classes populars i mitjanes tingui els efectes més atenuats 
possibles, i que avancem cap a la sortida de la recessió amb els nostres drets socials dempeus 
i amb un nivell de cohesió social satisfactori. !
Si bé és cert que l’administració local té uns mecanismes limitats a l’hora de fer polítiques 
socials i de redistribuir la riquesa, l’obra de transformació que poden fer els municipis és 
considerable. En aquest sentit, governar és pràcticament sinònim de decidir i en temps de 
dificultats el bon governant és aquell que sap prioritzar el fet urgent respecte del fet 
prescindible. La inversió més urgent, avui, és la social. !
L’avantatge de l’administració municipal és que segurament és la més capaç de detectar i donar 
resposta als problemes quotidians perquè és la més propera al ciutadà. Per tant, cal actuar de 
forma integral i des de diferents àmbits per abordar la problemàtica social que avui està a 
l’agenda: urbanisme, educació, medi ambient, treball i un llarg etcètera d’actuacions que no 
s’entenen de forma aïllada. !
Aquest primer objectiu, doncs, és combatre els efectes més immediats de la crisi i respecte 
d’aquells que més l’estan patint, però, com ja hem apuntat més amunt, la política social és 
imprescindible per aconseguir una societat globalment millor. La nostra sensibilitat social, 
doncs, no és un element que ha aparegut en forma de caritat en motiu de la crisi, sinó que és 
un valor que el relacionem amb la solidaritat i que és imprescindible sempre. !
Un altre objectiu, però sempre relacionat amb aquest, és que la fita de la cohesió social passa 
primerament (com ja hem apuntat) perquè tots els ciutadans tinguin les seves necessitats més 
bàsiques cobertes, però també per oferir una vila atractiva per a tots els seus habitants, 
còmode i amable per viure-hi. !
Roses ha de ser una ciutat confortable per a tots. No volem escollir entre els que viuen al 
centre i els que viuen a les urbanitzacions, entre els nascuts aquí i els que han arribat més 
tard, entre joves i gent gran, entre gent amb més o menys capacitat econòmica, entre catalans 
que parlen català i catalans que parlen castellà o altres llengües. Tots els rosincs han de sentir 
que formen part de Roses. Estem decidits, i volem representar a la Roses sencera. !
I això també implica aconseguir que se sentin part de la vila aquells que tradicionalment se’n 
puguin haver sentit exclosos, ja sigui pels motius que hem enumerat abans o perquè algunes 
dinàmiques endogàmiques i elitistes han provocat que alguns sectors hagin volgut 
patrimonialitzar “l’ésser” de Roses. !



!
LA ROSES PARTICIPATIVA!!
Un tercer element que considerem central en el nostre projecte, i que volem presentar com un 
complement necessari de la Roses de mirada llarga i de l’obsessió per a la cohesió social que ja 
hem explicat, és la voluntat d’avançar també cap a una vila més democràtica i participativa. !
Com a republicans, creiem que la noció de plena ciutadania és cabdal per aconseguir no només 
unes societats més democràtiques, sinó també més justes. L’efervescència dels moviments 
socials en els darrers anys, i el seu èxit relatiu en alguns àmbits, ens ensenyen que és només 
amb una ciutadania crítica i mobilitzada quan millor es garanteixen els drets cívics i socials. !
Per contra, un cos social adormit i desinteressat dels assumptes públics és necessàriament 
connivent amb el procés de retallades i de regressió democràtica que estem vivint. Trobem 
imprescindible, doncs, que també a la nostra vila sapiguem trobar espais de deliberació 
ciutadana i d’institucionalització d’alguns mecanismes d’empoderament ciutadà que 
aprofundeixin en el control dels representants públics i millorin el rendiment de comptes. !
Així mateix, cal repensar el paper de les institucions, i molt especialment aquí de 
l’administració local, pel que fa a un estil de govern que necessita actualitzar-se. En ple segle 
XXI ja no s’hi valen els processos fets a porta tancada i de dalt i baix. Cal apostar per un 
model de governança de baix a dalt, en xarxa, i que impliqui en la presa de decisions a tots als 
agents interessats. !
A tall de resum, el que aquí plantegem és aprofundir en la qualitat la democràcia, tant pel que 
fa a les institucions -repensant el seu paper i funcionament en la societat d’avui- com pel que 
fa a la mateixa ciutadania, que la desitgem activa i participativa per avançar plegats cap a una 
Roses millor. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



LA ROSES DE LA REP�BLICA CATALANA!
!
El nostre país viu moments transcendentals. Estem vivint un procés històric que pot portar 
Catalunya a recuperar, després de 300 anys, la seva llibertat. En aquest context, cal una forta 
implicació del món municipal per tal d’assegurar l’èxit del procés. !
El poble de Catalunya reclama el seu dret legítim a decidir lliurement el seu futur, un dret 
inherent a qualsevol nació com ho és Catalunya. Una nació que ho és, no només perquè té una 
història mil·lenària, una llengua, una cultura i una identitat, sinó que, sobretot, ho és perquè el 
conjunt dels seus ciutadans senten que ho és. !
Així doncs, ens trobem immersos en ple moviment nacional. Una reivindicació popular que 
recorre tot el país i que busca que els catalans puguin escollir amb llibertat quina creuen que 
és la millor ruta a seguir per tal d’assegurar el millor futur possible, tant per a ells com per als 
seus fills. En aquest procés democràtic, tothom, independentment de la llengua, l’origen o la 
ideologia està cridat a participar. La lliure expressió popular és la forma més pura d’inclusivitat 
possible. !
En aquest context, els ajuntaments catalans han de complir una tasca important en els fets 
decisius que s’esdevindran en els pròxims temps. Per una banda, cal garantir el suport 
institucional dels consistoris cap al govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, així 
com tota la resta d’institucions que legítimament emanin d’ells, col·laborant-hi en totes les 
fases del procés. Per altra banda, la condició d’administració més propera al ciutadà fa que els 
municipis hagin d’assumir una responsabilitat decisiva a l’hora d’explicar i implicar tots els 
ciutadans en un procés democràtic com aquest. !
Així mateix, les corporacions municipals tenen l’obligació de garantir i enfortir la cohesió social 
en tot moment, tasca especialment significativa en temps de grans canvis com els que vénen. 
Cal que mantinguem la societat unida per tal de poder afrontar amb el màxim de força i 
seguretat tots els canvis que puguin succeir. !
Per acabar, un cop finalitzat tot el procés de discussió i decisió, volem una ciutat que, en el cas 
que els catalans acabin decidint que volen un futur en llibertat, participi de forma activa i des 
de la base en la construcció del que ha de ser la futura República Catalana. Roses no pot 
quedar, en cap cas, al marge d’aquest fet transcendental.


