
 
 
 
Benvolgut company, Benvolguda companya, 

El proper 24 de maig estem cridats a les eleccions municipals, una oportunitat que tenim per tornar a 
recuperar la representació d’ ERC al nostre municipi, on volem defensar els interessos de tots els 
nostres veïns. 

Des de la secció local d’ERC de Sant Pere de Ribes, volem presentar noves propostes i un programa 
renovador  perquè ens facin la confiança per poder construir un nou ajuntament al servei de tots els 
ciutadans, amb transparència, proximitat, i sentit comú; per això volem demanar-vos el vostre suport 
i participació perquè les nostres propostes, siguin les més plurals i consensuades possibles, a l’alçada 
dels valors del nostre partit.   

Aquest “COMPROMÍS”, és el que volem oferir a tots els ciutadans de Sant Pere de Ribes, respectant 
la pluralitat i la diversitat del nostre municipi, convençuts de poder oferir les garanties amb les portes 
obertes i els comptes clars, amb la representativitat que mereixen tots els ciutadans que visquin 
arreu del nostre municipi.  

Volem un ajuntament   que funcioni i un municipi, on els joves es guanyin el futur, la gent gran sigui 
atesa com es mereix, i els emprenedors ho tinguin fàcil per crear llocs de treball, i on tothom es senti 
orgullós de formar-ne part, sumant la diversitat i pluralitat. 

Així mateix, 8 de març sou convocats a reunir-nos en “l’assemblea oberta”,  per debatre i consensuar 
el nou camí que hem d’emprendre i elegir les persones que formaran part de la llista per portar 
endavant aquest  “COMPROMÍS”. 

Tanmateix, aquestes eleccions, arriben en un moment de l’historia del nostre país, en ple procés cap 
a la construcció de la nova república catalana. A pocs mesos d’unes eleccions on podem decidir el 
futur del nostre país, aquest 24 de maig, es revela com un plebiscit, on els nostres conciutadans han 
de fer-nos confiança perquè ens veuen com la millor garantia perquè aquest procés no s’aturi, i 
puguem portar a bon port l’anhel del nostre poble, per això és tant important aconseguir una bona 
representació a tots els municipis del nostre país. 

La candidatura que encapçalem és fruit del convenciment que Esquerra Republicana de Catalunya és 
l’eina política més important que tenim com a país per assolir la independència i perseverar la 
construcció d’ una República catalana lliure, socialment justa, i econòmicament pròspera. 

El vostre suport i ànims, i el de moltes persones rebut d’arreu durant els darrers mesos, han estat 
decisius a l’hora d’agafar el “COMPROMÍS”  per posar-nos al capdavant d’aquest projecte compartit 
amb vosaltres. El respecte i la responsabilitat que sentim és la il·lusió i  l’esforç per treballar de valent 
i procurar estar a l’alçada de la vostra confiança. 

Ens mou el convenciment de la necessitat de renovació d’ERC, que ha de permetre fer pinya per 
bastir un nou lideratge col·lectiu i un projecte polític creïble i coherent als ulls de la ciutadania. Des 
de la generositat, el pluralisme, el rigor i l'honestedat volem que aquestes siguin les seves maneres 
de fer política, per ser capaços de connectar de nou amb les esperances de tots els que anhelem un 
partit unit, fort i decidit a escriure noves pàgines decisives en el camí cap a la plenitud nacional i la 
justícia social.  

 

Josep Graells 

Alcaldable d’ERC a Sant Pere de Ribes 


