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MUNICIPIS REPUBLICANS PER A 

UN NOU PAÍS

En les properes eleccions municipals, 
tots som cridats a decidir com volem 
que sigui el nostre municipi, en l’inici 
del procés constituent del nou país, de 
la República catalana.

La independència és l’oportunitat per 
generar nous models per a la política 
municipal. Tenim l’oportunitat de su-
perar totes les barreres que avui condi-
cionen els governs de les nostres viles 
i ciutats, començant per les competèn-
cies per dur a terme noves polítiques 
socials, culturals i econòmiques, pro-
piciar la participació política, la trans-
parència, la lluita contra la corrupció...; 
en definitiva, per posar la política al ser-
vei de la gent.

Des d’Esquerra Republicana volem que 
tots i cadascun dels municipis del país 
empenyin el procés cap a la indepen-
dència, siguin protagonistes de la impa-
rable revolució democràtica que vivim 
i que Sant Pol sigui un més d’aquests 
municipis.

La nostra proposta de nou país, de nou 
poble, de nou Sant Pol es fonamenta 
en tres eixos:

Totes aquestes propostes són en les que creiem i les que tenim la voluntat de tirar en-
davant perquè estem convençuts que són les que Sant Pol i els seus vilatans necessiten. 
Però no pensis que estan tancades ni que són definitives, ja que hi ha dos bons motius 
importantíssims que cal tenir en compte per ser honestos i transparents amb tu: 

1. Perquè la teva participació és cabdal, volem que participis de les millors solucions 
per al nostre poble, perquè tu ets i fas el poble.

2. Perquè som conscients de les dificultats que sovint no depenen de nosaltres per 
portar a terme aquestes propostes, per això treballarem i aprofitarem totes les 
oportunitats que ens trobem en el camí per poder-les realitzar.

Serem tossuts i persistents per aconseguir el bé comú per al nostre poble, 
un poble cohesionat, emprenedor i sostenible.

Perquè és #l’hora d’un nou Sant Pol

ALBERT FONT
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Municipis Cohesionats

L’impuls de polítiques destinades 
al foment de la cohesió ha de ser 
un dels pilars bàsics de treball dels 
ajuntaments d’Esquerra Republica-
na, mitjançant programes municipals 
que lluitin per la cohesió social, a par-
tir del suport personalitzat i d’orien-
tació a la ciutadania.

D’altra banda, cal no oblidar el foment 
de la participació ciutadana a l’hora 
de crear o coordinar les polítiques en 
l’àmbit del benestar social i fomentar 
una implicació directa i clara.

Municipis Emprenedors

Les polítiques locals d’Esquerra Re-
publicana impulsen els principis i les 
pràctiques de la democràcia econò-
mica, com la contribució a les iniciati-
ves de promoció i difusió de les em-
preses i organitzacions de l’economia 
social i solidària o exercir de punt 
d’informació per als futurs emprene-
dors cooperatius, orientant-los en la 
fórmula cooperativa o redirigint-los a 
les entitats especialitzades.

Impulsar la cooperació entre empre-
ses del territori per afavorir la forta-
lesa d’un entramat econòmic local.

Municipis Sostenibles

La sostenibilitat és un concepte glo-
bal que integra els aspectes econò-
mics, socials i ambientals i que es-
devé un autèntic full de ruta per a 
l’acció política.

La sostenibilitat no és, doncs, una 
opció ideològica o de vida, sinó una 
premissa bàsica per a les polítiques 
modernes que busquin de debò la 
millora de la qualitat de vida, la justí-
cia social i el benestar econòmic de la 
ciutadania sense malmetre les possi-
bilitats futures.

Què farem per tenir un 
Sant Pol cohesionat?

 Crear consells participatius 
perquè els ciutadans siguin 
protagonistes de les decisions 
transcendentals per al municipi.

 Fomentar la flexibilitat fiscal per a 
tots els col·lectius més necessitats             
(pensionistes, famílies nombroses, 
aturats, etc.).

 Revisar la valoració cadastral 
sense apujar la pressió fiscal.

 Potenciar la creació d’entitats 
sense ànim de lucre o una 
fundació que doni cobertura a 
les necessitats socials municipals 
a les quals l’Ajuntament no pot 
arribar.

 Establir els mecanismes per 
afavorir el lloguer “suau” amb 
la implicació directa per part 
de l’Ajuntament per poder fer 
horts on la gent del poble pugui 
fer les seves petites plantacions 
(famílies, avis, etc.).

 Donar suport a les entitats i 
associacions que són les que 
constitueixen el teixit cultural del 
poble. 

Què farem per tenir un 
Sant Pol emprenedor? 

  Posar espais municipals a 
disposició de possibles interessats 
a desenvolupar un projecte de 
cotreball.

 Una finestra única d’atenció 
al ciutadà. Un únic punt on el 
ciutadà realitzi les seves gestions 
amb l’administració local. Posar 
l’Ajuntament al servei del ciutadà i 
no a l’inrevés.

 
 Programar i promoure, en la 

mesura que sigui possible, 
esdeveniments i fires durant la 
temporada de tardor/hivern per 
tal de potenciar el comerç local.

Què farem per tenir un 
Sant Pol sostenible? 

 Accelerar els tràmits necessaris per 
tenir el nou Pla General que ens 
permetrà avançar en l’emplaçament 
definitiu de l’Institut. 

 Desenvolupar una zona de pas 
segura per als infants per accedir 
a l’escola i reforçar el control 
d’aquests recorreguts amb agents 
cívics.

 Dotar de pressupost i iniciar el 
projecte per a la construcció de la 
plataforma única pel carrer de Mar 
i carrer Nou i d’aquesta manera 
millorar la seguretat i la circulació 
tant dels vianants com dels vehicles.

 Millorar els serveis de neteja, 
manteniment i vigilància a les zones 
fora del centre urbà.

 Restaurar l’edifici de les escoles 
antigues.

 Dotar el poble de zones 
d’aparcament en ubicacions clau, 
aprofitant solars actualment en 
desús.

 Millorar la mobilitat al municipi 
donant prioritat al vianant però 
sense oblidar la necessitat d’una 
circulació de vehicles eficient i 
controlada.

 Connectar amb camins de vianants 
el nucli urbà amb la zona dels 
Garrofers.

HO FAREM. HO FAREM.HO FAREM.
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