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El 26-M serà el nou  
impuls republicà
Vivim temps excepcionals. Després 
de l’octubre català i, especialment, 
de la jornada històrica de l’1-O 
i la deriva autoritària de l’Estat 
espanyol, Catalunya va tornar 
a derrotar l’Estat a les urnes el 
21-D. Vam recuperar les institucions 
i vam iniciar de nou el camí cap 

a la República. Vivim, però, un moment d’impàs, pendents del 
judici, reagrupant forces i preparant-nos de nou per al proper 
embat. Aquestes eleccions municipals han de servir per construir 
ajuntaments republicans que ens permetin seguir avançant en 
la construcció d’un nou estat, més just, més net i més pròsper. 
Aquestes eleccions municipals han de servir per donar un nou 
impuls a la causa republicana.

Volem construir municipis des dels principis republicans que 
ens defineixen i que caracteritzen l’essència del que som des de 
fa 88 anys. Volem situar la ciutadania al centre de la governança, 
treballar per la igualtat efectiva entre dones i homes, fer de 
la justícia social el principi orientador de la nostra actuació, 
dinamitzar les economies dels nostres municipis per contribuir 
a reduir desigualtats, fer de l’educació la principal eina de 
transformació social, i gestionar l’entorn i el model urbanístic des 
de la responsabilitat. 
 
Som els únics que podem articular políticament la majoria 
del 80% estirant a banda i banda. Volem construir majories 
democràtiques, progressistes i republicanes als ajuntaments 
del país, com a pas indispensable en el projecte de construcció 
republicana, com ja vam fer a les eleccions de l’abril de 1931.  
Sabem que podem fer-ho i volem fer-ho bé. 
 
Som l’independentisme obert i efectiu.  
Som els que fem avançar el país. 
 
Construïm junts la majoria republicana.  
Guanyem-nos la llibertat!
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Un nou impuls 
per a Tàrrega

Tàrrega necessita un gran canvi. ERC-MES 
presentem un projecte ciutadà renovat, obert, 
participatiu, progressista i republicà. Som un 
equip que farà avançar Tàrrega i farà el possible per 
fer efectiva la República Catalana. ERC-MES ens 
comprometem a:

1. Invertir en la renovació del CAP, per convertir-lo 
en el parc sociosanitari que Tàrrega necessita. 

2. Gestionar bé la neteja, la cura i el manteniment 
dels espais i els jardins públics de tota la ciutat. 

3. Col·laborar plenament amb les entitats  
de Tàrrega perquè puguin desenvolupar els 
seus projectes, amb confiança i transparència, i 
potenciar la participació ciutadana a tots  
els àmbits. 

4. Treure d’una vegada la carretera C-14 del 
centre urbà i millorar la mobilitat, tot garantint  
la seguretat de vianants i ciclistes. 

5. Potenciar la vida comercial i els serveis 
de Tàrrega amb Foment Targarí i la resta 
d’associacions, Cambra de Comerç i agents socials. 

6. Promoure l’establiment de noves empreses amb una 
oferta real de sòl industrial, fomentant el cooperativisme  
i l’economia social. 

7. Dinamitzar una borsa de lloguer i rehabilitació 
d’habitatge públic, regulant els edificis i pisos buits en poder 
d’entitats especulatives. 

8. Incrementar els ajuts socials per a menjador escolar, 
escoles bressol i de música, juntament amb la Generalitat. 

9. Implantar un institut escola a Tàrrega, a la zona nord de 
la ciutat, prop del CEIP Àngel Guimerà, i dinamitzar l’oferta 
cultural.

10. Millorar la gestió dels residus i avançar envers l’objectiu 
del residu zero amb la reducció, el reciclatge i  
el reaprofitament dels envasos. 

11. Avançar vers la transició i l’autosuficiència energètica 
municipal amb energies renovables.

12. Fer complir a les companyies elèctriques un servei 
públic de qualitat i acabar amb els microtalls. 

Som un equip de ciutadanes i ciutadans com tu, implicats 
amb Tàrrega des de visions i experiències diferents, i estem  
a punt per donar un nou impuls a la ciutat. T’hi apuntes?


