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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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Som poble, 
ara decidim

Esquerra Republicana som la candidatura que 
millor representem el model de poble que vols. 

Un poble en què tothom pugui decidir i ser 
escoltat, i on tothom hi estigui a gust. 

Un poble que progressi, i que estigui governat 
amb honestedat i transparència.

Un poble on es prioritzi el bé comú, 
estiguem orgullosos de la nostra identitat i es 
millori la qualitat de vida dels malgratencs i 
malgratenques.

Malgrat ha avançat molt en els darrers 2 anys, 
quan Esquerra Republicana va entrar a formar 
part del nou govern municipal, però encara 
queda molta feina per fer.

Les nostres 10 propostes principals  
pels propers 4 anys són les següents:
1. Construirem un equipament cultural amb capacitat 
per a 400 espectadors per tal de disposar d'un espai 
cultural ben equipat i adequat a la població de Malgrat.

2. Combatrem les múltiples pintades i grafits amb accions 
de neteja dels edificis perjudicats, i oferirem espais 
alternatius destinats a la creativitat artística. També 
millorarem la neteja diària dels espais públics.

3. Impulsarem mesures per facilitar l’accés a un 
habitatge digne, posant els esforços en l’aprofitament 
dels habitatges que estan buits i sancionant les entitats 
financeres que no els posin a lloguer.

4. Durem a terme una revisió de la planificació 
urbanística actual per tal que el creixement de Malgrat 
sigui sostenible i ordenat, i es protegeixi el territori, en 
especial el terreny agrari i els espais naturals.

5. Treballarem per ajudar el comerç local i de proximitat, 
amb mesures com la millora de la il·luminació de les zones 
comercials del poble.

6. Impulsarem un Pla Educatiu d’Entorn per solucionar 
les necessitats dels alumnes del municipi, i en especial 
posarem en marxa un Espai Socioeducatiu per l'alumnat 
amb més dificultats.

7. Fomentarem la pràctica d’esport entre els alumnes de 
les escoles, i facilitarem l’obertura dels espais esportius 
dels centre educatius públics.

8. Dotarem d'espais per posar en valor el patrimoni local 
ubicant-hi un museu on exposar la història de Malgrat.

9. Posarem en marxa un espai de platja per a gossos, així 
com diferents àrees d’esbarjo per a gossos a l’interior del 
poble.

10. Encapçalarem un govern municipal que defensi la 
democràcia, la llibertat i el lliure exercici del dret a 
l’autodeterminació del poble de Catalunya, per assolir 
una República Catalana social i democràtica.


