
  Governar és ser.  

  Governar és actuar. 

  Governar és escoltar.  

  Governar és fer realitat allò projectat. 

  Governar és viure amb i per les persones. 

  Així som i així fem. Perquè la nostra raó de ser ets tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEL  NOU GOVERN MUNICIPAL 

Presentació i compliment d’un Pla de Xoc 
per reduir el deute municipal, avui al 170%. 

 
Concurs de creditors de la S.A. Municipal 
com a primera mesura de xoc per tal de  

sanejar l’empresa i fer-la viable. 

 
Renegociació dels contractes de serveis  

més importants per tal d’abaratir els costos 
 sense menystenir els serveis. 

 
Impedir l’augment de la pressió fiscal dels ciutadans 
rebaixant el tipus de l’IBI (competència municipal) per 

compensar l’increment de la pujada de la base 
imposable (competència estatal). 

 
Nou disseny de la mobilitat del municipi, incloent un 

procés participatiu amb aportació de propostes des de 
diversos sectors del poble. 

 
Nova manera de fer política, aplicant la transparència i 
donant entrada a la oposició a les Juntes de Govern. 

 
Suport al procés independentista amb la 

 posada en marxa de l’exercici de la  

sobirania fiscal. 

AIXÍ GOVERNA L’ESTAT ESPANYOL. 

ÉS AIXÒ EL QUE VOLEM? 

 

EL QUE VOLEM ÉS GESTIONAR NOSALTRES 

ELS NOSTRES DINERS. 

PRIMERES 7 GRANS ACCIONS 

Grans nyaps que ells anomenen 

 grans infraestructures, però que només 

han suposat un malbaratament 

 de les arques públiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENS HEM TROBAT  
AMB UN AJUNTAMENT  

ENDEUTAT FINS AL 
 MÀSTIL DE LA BANDERA! 

PER AIXÒ EL PRIMER QUE ESTEM FENT ÉS 
SANEJAR EL DEUTE AFECTANT AL MÍNIM 

ELS CIUTADANS. 

Creiem que en el procés de construcció del nou Estat, les dones 
hem de ser protagonistes, i per això cal disposar de lleis i normes 
pròpies. Apostem que totes les institucions dels Països Catalans 

desenvolupin lleis afavoridores de la igualtat el més aviat 
possible, com la Llei d'igualtat. 

 
Les dones hem de fer sentir la nostra veu i ser protagonistes de la 

construcció d'una nova societat més justa i igualitària. Hem de 
ser una peça clau en el Procés Constituent i tenir la certesa que la 

nostra República parlarà també amb veu de dona. 
 

També apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, 
que són per damunt de tot drets humans, a tota la nostra gent, 

simpatitzants, amics i amigues i la militància del nostre partit per 
fer sentir la nostra presència i la nostra veu als diferents actes i 

mobilitzacions que es realitzaran a favor de la igualtat i en contra 
de qualsevol discriminació envers les dones. 

 

Dones amb tots els drets! 
PERQUÈ AMB  

ELS DINERS DE TOTS 
 NO S’HI JUGA!  


