
“Malgrat de Mar 
necessita un 
revulsiu. Un pas 
endavant que ens 
faci prosperar, 
avançar i ens ompli 
de vida els carrers”
Joaquim Albert, candidat a l’alcaldia de Malgrat de Mar, 
aposta per les ganes, les idees i l’empenta republicana.

En aquest butlletí et convidem a descobrir-ho.

#AmbTu   #AnemPerFeina
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Benvolguts malgratencs i malgratenques.

Poques coses hi pot haver tant satisfactòries, en el 
camí de tornada de la política institucional local, com 
saber que deixes el testimoni a algú que superarà, amb 
escreix, el bagatge del que hi has aportat. En Joaquim 

El passat mes febrer de l’any 2020, després d’una funció 
teatral en el marc del concurs de teatre amateur Vicens 
Bayarri i Miralles, el Centre Cultural de Malgrat de Mar 
tancava les portes indefinidament, a l’espera d’una 
reforma. Avui, més de dos anys després, els malgratencs 
i malgratenques encara esperem l’inici d’aquesta reforma 
i la seva reobertura.

Per contra el govern municipal acaba d’anunciar a 
bombo i plateret l’aprovació del projecte i l’inici de les 
obres aviat, venent-ho tot plegat com un triomf, quan en 
realitat, deixar Malgrat de Mar més de dos anys sense 
equipaments culturals on programar-hi espectacles 
escènics, és un fracàs enorme.

També denunciem la falta d’agilitat i la nul·la capacitat de 
resposta del govern municipal, a l’hora de donar sortida 

DENUNCIA

EDITORIAL

Deixar dos anys el municipi sense Centre 
Cultural ni alternatives és un fracàs de 
l’actual govern municipal. 

té un conjunt de fortaleses destacables que m’agradaria 
explicar-vos, sintetitzades, després d’haver-hi compartit 
aquets darrers tres anys com a regidors a Malgrat.

El primer que em va cridar l’atenció és la seva 
implicació en allò que se li planteja. Això, lligat a la seva 
capacitat d’analitzar, simplificar i solucionar tota mena 
d’assumptes, per complexes que resultin, li proporciona 
un valor poc comú i d’una importància rellevant pels 
reptes que haurà d’afrontar.

Destacable també com visualitza i practica el  treball en 
equip, integrant i potenciant la diversitat dels elements 
del grup. Té molt clar que els reptes s’afronten i resolen 
de millor manera des de la pluralitat i el treball col·lectiu.

En aquests propers anys  és necessària una alcaldia que 
lideri, ferma, l’etapa de transformació i progrés que el 
municipi ha d’afrontar en benefici del conjunt dels seus 
habitants. Una alcaldia a l’alçada del municipi que ha de 
conduir, una alcaldia de valors republicans com els que 
en Joaquim Albert Roig representa.

a les demandes de les entitats en forma d’un equipament 
alternatiu i en condicions.

“Tot just ara, dos anys després, el govern municipal es 
desperta amb la instal·lació d’una carpa al pati de l’escola 
Montserrat. Una alternativa que arriba tardíssim.”

En aquest sentit, la instal·lació d’aquesta carpa també va 
en demora, ja que la seva previsió era tenir-la a punt el 
passat mes de març.

Dos anys sense 
Centre Cultural

Un candidat 
d’alçada
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Joaquim Albert 
Candidat a l’alcaldia

ENTREVISTA

“Després de gairebé 3 anys com a regidor a l’Ajuntament de 
Malgrat he vist clarament que les coses poden canviar... i tant! 

Malgrat de Mar té molt marge de millora”

Malgrat, el poble que t’ha vist néixer i créixer, oi? 

Sí, igual que ho ha fet amb la meva mare, els meus avis i 
els meus besavis materns. Els Roig/Malleu portem unes 
quantes generacions ja gaudint d’aquest municipi.

I per qui no et conegui, qui és en Joaquim Albert? 

Bé, aquí trobem diferents facetes. Alguns em poden 
relacionar amb l’Handbol Malgrat, altres amb la Festa 
80 s de Palafolls com a DJ, també per formar part de 
Malgrat Acull... però entre elles, i potser la més important, 
per ser el fill de la Dolors Roig, la perruquera de l’Estilo. 

Però si encara algú no m’ubica, comentar que sóc 
pare de dues nenes i un nen, tinc 40 anys i treballo a 
Girona en una empresa de màrqueting i comunicació, 
fet que combino amb les tasques de regidor d’ERC a 
l’Ajuntament des de 2019. Tot i això, ben segur que ens 
hem creuat o creuarem moltes vegades pel carrer o en 
alguna activitat social o cultural.

Com afrontes el repte? 

El considero un repte majúscul i ho afronto amb molt 
de respecte. No serà fàcil mantenir allà dalt el llistó 

que deixarà en Ramir Roger d’aquí poc més d’un any 
quan acabi el mandat. Per sort compto amb un gruix de 
persones al meu costat que m’ajuden i m’acompanyen 
en aquest camí... entre elles en Ramir.

Que t’ha portat a encapçalar la candidatura?

Doncs ara com ara encara m’ho pregunto... “Com he 
arribat fins aquí?”. I la resposta que hi trobo no és altre 
que el meu tarannà d’implicar-me en els projectes, creure-
hi i donar-ho tot per portar-los a terme. En aquest cas, 
un projecte municipal que em brinda l’oportunitat per 
millorar el dia a dia de les persones, i a l’hora preservar 
tot el que hem aconseguit, i que tant gaudim, perquè els 
nostres fills i filles també ho puguin gaudir de la mateixa 
manera. Això m’omple moltíssim!

Quin és l’objectiu del projecte?

Seguint el fil anterior, penso que és important donar 
valor a la nostàlgia i tots aquells sentiments que ens 
genera el fet de pensar amb totes les coses que hem 
viscut i gaudit a la vida. Aquest ha de ser el nostre fil 
conductor, preservar tot el que hem aconseguit fins al 
dia d’avui i millorar-ho perquè totes aquelles persones 
que vindran també en puguin gaudir.

#AnemPerFeina



Vine a escoltar bona música, fer un vermut ben solidari i coneix el candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Malgrat de Mar.

Tots els beneficis es destinaran a l’ONG “Pallassos Sense Fronteres” 
perquè continuïn portant somriures als nens i nenes de zones amb 
conflictes armats, guerres o catàstrofes naturals.

#NoALaGuerra

@ercmalgrat

@ercmalgrat @ERCMalgrat
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Molt de fum, 
però poca acció:

Vermut musical i solidari.
22 de maig. 12:00h. Peixateries Velles.

Molts son els projectes que des de l’Ajuntament s’han anunciat a “bombo i plateret” 
però pocs els que l’equip de govern actual serà capaç de portar a terme. Els repassem:

El nou teatre:
Tot i anunciar-se un estudi de 
programació per fer un nou teatre a 
Malgrat de Mar, podem assegurar que 
malauradament aquest no veurà la 
llum. I olorem que, en aquest mandat, 
ni tan sols ho faci el projecte tècnic.

Millora de la recollida selectiva:
Malgrat de Mar té actualment el 
contracte del servei de recollida 
selectiva de deixalles caducat. Tot i 
continuar prestant el servei, sense nou 
contracte perdem oportunitats per 
millorar. Entre elles destaquem:
• L’oportunitat de millorar l’eficiència 

en el reciclatge en l’àmbit municipal.
• L’oportunitat de renovar part dels 

contenidors que, ara com ara, 
deterioren la imatge de la via pública.

Segona fase del Passeig Marítim:
L’equip de govern municipal ha 
reconegut obertament que la segona 
fase del passeig marítim serà un dels 
reptes que haurà d’afrontar el pròxim 
govern municipal. 
Des d’ERC veiem aquesta actuació 
totalment necessària. Però per contra, 
som plenament conscients que el 
contenciós judicial actualment obert 
entre l’Ajuntament i Rogasa en pot 
determinar els tempos. Estarem al cas.

Millores c. Llibertat, Sant Elm i  tram:
Valorem molt positivament que la 
moció que vàrem presentar al ple de 
desembre hagi servit per fer canviar 
l’opinió del govern municipal, i 
prioritzar així aquesta actuació tant 
necessària pels veïns.


