
Impulsem un Malgrat 
més viu, més cívic i més 

participatiu?

Tot i el complicat any que hem deixat enrere, des d’ERC no hem 
parat de treballar ni un sol instant per assolir aquest objectiu.

En aquest butlletí et convidem a descobrir-ho.

#TensMoltADir    #TenimMoltAFer

sí

La teva veu
El butlletí del Malgrat Republicà.
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Benvolguts malgratencs i malgratenques.

Nosaltres entenem la política municipal com quelcom 
profundament lligat a la política nacional. Tenim un 
projecte polític ben definit, una visió d’independència 
pel nostre país i la missió de reconstruir una República 
Catalana integradora, moderna i avançada.

També tenim un projecte de poble, un projecte centrat en 
les persones, honest i que, seguint els valors republicans, 
aspira a les màximes quotes de justícia social. La nostra 
feina a l’oposició, amb l’ajut dels vostres suggeriments, es 
caracteritza per ser propositiva, constructiva, però també 
fiscalitzadora amb l’acció de govern.

La no generació d’emissions contaminants al medi 
ambient i els beneficis directes en la salut, fan de la 
bicicleta un mitjà de transport ideal per desplaçar-se pel 
nucli urbà i les poblacions veïnes.

Un dels objectius de la proposta és el de promoure l’ús 
de la bicicleta entre els ciclistes no habituals, oferint-los  
unes condicions més atractives i segures que els facin 
més factible el canvi a aquesta nova mobilitat.  

Per tot això s’acordà al ple, entre altres, les següents 
accions:

• Desenvolupar vies ciclables de manera que permetin 
desplaçaments segurs.

• Iniciar converses amb els Ajuntaments de Santa 

Des d’ERC impulsem una proposta per tal 
de promoure l’ús de la bicicleta entre els 
veïns/es de Malgrat de Mar. 

Treballem per ser encara més propers i apostem per un 
model on els malgratencs estiguin connectats amb el 
seu entorn, amb la seva vida cultural i social i amb les 
entitats i associacions. En definitiva volem un model de 
poble actiu, acollidor i dinàmic, en constant construcció 
i millora.

Mai hem deixat la via del diàleg i al mateix temps no 
renunciem a res. Ara tenim a tocar demostrar que som 
més i més forts.

Enguany celebrem aquell març del 1931, on a Barcelona va 
tenir lloc la creació d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
un partit que agrupava moltes sensibilitats i que avui 
dia segueix defensant els principis de justícia social, 
republicanisme i la llibertat nacional de Catalunya.

Cuideu-vos!     #mespropers   #connecteuvos

Susanna, Pineda, Calella,  Palafolls, Blanes i Tordera 
per treballar les vies ciclables temporals  i  permanents.

• Iniciar un estudi de viabilitat d’un servei de bicicleta 
elèctrica compartida en els municipis esmentats.

• Instal·lar aparcaments segurs a prop de l’estació 
del ferrocarril, escoles, equipaments esportius 
municipals, etc.

Més bicicleta 
si us plau!

Som aquí per fer un Malgrat 
just, divers, pròsper i 
feminista.

Ester Martínez Tarrés
Presidenta de la secció local d’ERC a 
Malgrat de Mar
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L’Ajuntament 
mirat amb lupa

Una tasca quirúrgica de fiscalització a l’equip de govern, ens 
permet fer una oposició constructiva i detectar “errors” que ens 
haguessin costat molts diners als malgratencs i malgratenques:

A finals de juliol vàrem detectar una sèrie d’incoherències 
en les xifres d’unes obres de manteniment de les aigües 
potables de Malgrat de Mar. Després d’examinar els 
expedients, va quedar demostrat, i així ho va admetre 
l’Ajuntament, que aquestes incoherències suposaven 
una despesa injustificada de 72.245 €.

Lamentem que el Govern Municipal, format per PSC i 
Junts Per Catalunya-Malgrat ens Mou, no tingui prou 
capacitat per detectar aquest tipus d’errors que van en 
perjudici dels recursos municipals.

La falta de dedicació exclusiva en la gestió del dia a dia 
per part de l’equip de govern, ha “generat la necessitat“ 
de contractar un director general. Una figura que ens 
costarà als malgratencs 95.000 € anuals. Cal recordar 
que des d’ERC hi estem totalment en contra.

Tot i això haurem d’estar ben alerta, ja que el procés de 
selecció d’aquesta plaça ha estat impugnat per un dels 
dos aspirants finals.

Estarem al cas!

• Més despesa política: augment de més d’un 
20% dels salaris dels regidors.

• Falta de dedicació, llei del mínim esforç i 
constants errors de forma.

• Menys transparència i menys processos de 
participació ciutadana.

Hem de tenir en compte que actualment, a l’equip de 
govern, tenim dos regidors amb sou d’alcalde i que el 
total de nòmines de la resta de regidors de govern 
suma més d’un 20% que en l’anterior legislatura. Per 
contra la dedicació al càrrec no és exclusiva i això es 
nota en la falta d’agilitat de la gestió del dia a dia.

1. Rescat de 72.245 € en un 
error detectat per ERC en 
factures d’obres municipals.

3. Impugnat el procés per 
contractar un director general 
a l’Ajuntament.

En Resum:2. Un ajuntament amb “dos” 
alcaldes, i cap amb dedicació 
exclusiva.



Creiem en un Malgrat més cívic, respectuós amb el 
seu entorn, més viu culturalment i més participatiu, on 
l’opinió dels malgratencs esdevingui el més important. 

Creiem que podem aconseguir-ho, gràcies als valors 
republicans i sobretot amb el vostre ajut. Et convidem 
al fet que participis activament d’aquest nou Malgrat 
que imaginem, i t’animem que ens preguntis, proposis 
o fins i tot ens qüestionis tot el que creguis. 

Som tot orelles! No et tallis.

Ramir Roger:
rogerar@ajmalgrat.cat   649 35 40 53

Ester Martínez:
martineztme@ajmalgrat.cat  600 92 34 04

Joaquim Albert:
albertrj@ajmalgrat.cat     653 58 05 59

@ercmalgrat

@ercmalgrat

@ERCMalgrat

La teva veu. La veu del poble republicà.
Gener 2021.4

Victòries 
republicanes.

Comptem amb tu: Eleccions al 
Parlament de 

Catalunya

Maresmencs i maresmenques com tu!

Canviar el terra del Mercat Municipal i iniciar la reforma de la Pl. Pere 
III, dues actuacions no contemplades d’inici pel govern municipal. 

Fer que Malgrat de Mar sigui municipi lliure de racisme i acollidor 
amb les persones migrades.

Rebutjar la llei espanyola de Bombers, defensant així els nostres 
Bombers Voluntaris.

El compromís de l’Ajuntament per regular les cases d’apostes i de 
joc que tenim al municipi.

No creiem oportú destinar, en temps de pandèmia, 40.000 € a un monument de l’11 de setembre.

No trobem ètic que els recursos directes destinats a les persones afectades per la pandèmia, no augmentin.

Lluitem contra l’incivisme constant al Delta de la Tordera i defensem l’espai natural. El Delta no es toca.

Aquest 2020, treballant des de l’oposició, 
entre altres coses, hem aconseguit:

En contra:


