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s Ara fa dos anys que ERC va tornar a l'Ajuntament de Roses, i ja en fa

quatre que l'actual equip de coordinació treballem plegats per tal de

poder oferir un projecte de ciutat nou, progressista i, sobretot,

engrescador. Des de llavors, hem defensat el nostre model de ciutat, i ho

continuarem fent amb la mateixa energia i il·lusió que el primer dia.

Imaginem una Roses que esdevingui una ciutat on poder créixer, jugar,

aprendre, evolucionar professionalment, crear la teva família, gaudir del

temps lliure, de l'entorn, dels nostres trets d'identitat... En definitiva, un lloc

on poder-se desenvolupar com a ciutadà de primera. Han estat desenes

les persones que han participat en la tasca de desenvolupar aquest

projecte, i és des d'aquesta pluralitat que ha anat creixent i prenent forma.

Gràcies a tots ells, i al suport de més d'un miler de ciutadans, els nostres

quatre regidors poden explicar-lo i defensar-lo, dia a dia, des de

l'Ajuntament.

Conscients del compromís adquirit amb els rosincs, no defallirem en la

idea que Roses pot ser una vila cohesionada i integradora, on totes les

persones tinguin el seu lloc i puguin participar directament de les

decisions importants, amb nous motors econòmics, més enllà del sol i la

platja, posant en valor la cultura i els tresors patrimonials dels quals

disposem i garantint sempre un model sostenible per les generacions del

futur.

Anem per feina!

esquerra.cat/roses

facebook.com/erc.roses

@RosesERC



� En aquesta primera part del mandat, des del Grup

Municipal d'ERC hem centrat la nostra activitat a

l'Ajuntament en dues grans tasques:

La primera és la pròpia de qualsevol grup a

l'oposició, fiscalitzar el govern. Això vol dir fer un

seguiment de l'activitat que desenvolupa l'executiu i

manifestar, quan calgui, la nostra oposició a accions

que creguem que van en contra de l'interès general

o en contra del model de ciutat que els nostres

electors ens han encarregat defensar. En aquest

sentit, hem liderat les protestes en contra de

decisions polèmiques, com ara col·locació a dit de

càrrecs de partit a les empreses municipals, el

nyap de l'intent de reforma de plaça Catalunya, un

Pla Local de Joventut que no responia a les

necessitats dels joves rosincs o l'aprovació, amb

nocturnitat i secretisme, d'un Pla d'Usos de

Temporada sembla que no ha deixat content a

ningú. No obstant això, lluny de conformar-nos amb

la crítica sistemàtica, també ens hem mostrat

disposats a arribar a punts de trobada sempre que el

govern s'hi ha mostrat disposat. Així, hem pogut

arribar a acords en temes com ara ordenances

fiscals, les festes sense animals, el reglament del

mercat no sedentari o algunes inversions

importants.

La segona tasca en què hem treballat és la de

traslladar a ple propostes que avancin en la línia del

nostre programa. Hem pres una actitud propositiva

que ens ha portat a ser, de llarg, el grup que més

iniciatives ha presentat. Gràcies a aquesta tasca,

hem pogut posar sobre la taula temes que fins ara

no formaven part de l'agenda municipal, com

poden ser la potenciació del patrimoni històric, la

dinamització comercial de Santa Margarida,

l'aposta clara i decidida per les noves tecnologies,

un projecte de ciutat verda i sostenible, el debat

sobre la gestió municipal dels serveis públics, la

lluita contra els comportaments sexistes o les

polítiques de memòria històrica.

Paral·lelament, tal com ens vàrem comprometre en

campanya, hem donat comptes de tota aquesta

acció política de forma periòdica en informatives

públiques, en les que, a més, hem atès tots els

dubtes i reclamacions dels ciutadans que ho han

desitjat.

En els pròxims dos anys volem

seguir posant sobre la taula

debats importants per a la vila.

Temes com l'adaptació dels

espais públics als estàndards de

les ciutats educadores, com la

redacció, per fi, d'un pla de

mobilitat de consens que marqui

les línies a seguir durant els

pròxims temps o com la impor-

tant decisió sobre si municipalit-

zar el servei de recollida de

residus i neteja viària.

Al mateix temps, però, com a

grup majoritari de l'oposició, és

també la nostra obl igac ió

democràtica oferir una alternati-

va als ciutadans. En aquest

sentit, seguirem construint una

candidatura solvent, amb un

programa treballat i participat i

que pugui connectar amb una

major ia de ciutadans. Una

alternativa que no passarà ni per

caure sota el jou dels que han

governat durant 30 anys, ni per

pactes contranatura.

L'alternativa que nosaltres

defensem ha de passar pàgina

d'aquesta forma de fer política

del passat i ha d'arribar al

capdavant de l'Ajuntament amb

la legitimitat inapel·lable de les

urnes.

Així doncs, des d'ERC seguirem

treballant per millorar dia a dia i

posar-nos al servei de tots els

rosincs feramb un únic objectiu:

de Roses un lloc millor.

...el futur



�Tenim la gran fortuna de viure en un indret privilegiat, on mar i

muntanya es fonen en un entorn que enamora a tothom que el

contempla. En un lloc així, no és estrany que persones de

diferents indrets decideixin convertir-lo en casa seva.

En un poble tan divers i plural com el nostre, cal conviure amb

respecte i solidaritat entre els rosincs de naixement i els

d'adopció. Crec fermament que la nostra realitat no només no

està renyida amb ser un poble unit sinó que, si ho gestionem

correctament, serà una eina per créixer tant en riquesa (en tots

els sentits de la paraula) com en teixit social.

Una vila on tots tinguem cabuda és una vila amb un gran

projecte de futur. Si aconseguim que cada persona senti que

forma part del projecte de Roses, aconseguirem que tots

puguem donar el millor de nosaltres mateixos i aconseguirem

sumar l'immens capital humà de què disposem. I cap altra recurs

ens donarà tant profit com aquest, us ho asseguro! La cohesió és

la fita, i tots hem de treballar per aconseguir-la!

� Desenvolupar un projecte de ciutat responsable i

transformadora significa vetllar pel màxim respecte possible de

tots els elements que la conformen. Això implica, evidentment, el

respecte i la bona integració dels animals a les nostres viles.

Per això mateix, un dels primers debats que vam impulsar tan

bon punt vam aterrar al món de l'administració local va ser sobre

un model de festes sense animals. Al nostre entendre, no era

qüestió ni de tradició ni d'identitat, simplement era la demanda

d'una societat moderna i digna del segle XXI. Ens hauria agradat

que aquella decisió s'hagués pres a través d'una consulta

ciutadana, però finalment, la

falta de suport a aquesta via

va fer que es decidís en un

ple. La moció (impulsada per

ERC i GDP) volia mostrar

respecte pel nostre passat,

però pensant en el nostre

present i projectant la imatge

de model de ciutat que volem

pel nostre futur.

Altres propostes que hem defensat pel benestar dels animals

han estat la construcció de pipicans, "illes de terra" que actuen

com a zona lúdica pels animals domèstics i un lloc d'interacció

social pels seus propietaris. És una molt bona manera de mitigar

l'incivisme, sempre i quant, es gestionin correctament els

recursos.

En els pròxims temps, continuarem lluitant per aconseguir, per

exemple, una platja on es permeti el bany amb gossos i

treballarem per a unes ordenances justes sobre tinences

d'animals víctimes d'abandonament, donant el màxim de suport

a totes les entitats i associacions sense

à n i m s d e l u c r e q u e v e t l l e n

constantment pels diferents col·lectius

d'animals del nostre municipi.

Entre tots, podem construir una Roses

amiga dels animals.

Fany Poza i Matias
Coordinadora d’Acció Social d’ERC Roses

Vero Medina i Flores
Regidora d’ERC Roses



L’únic canvi possible. Fem-ho!

Oriol Junqueras

Perquè des de 1957 ja s’han realitzat més de 70

referèndums d’autodeterminació al món i

nosaltres hi tenim el mateix dret (Ja, Oui, Da,

Yes… Sí).

Perquè el nou estat podrà revertir en els

ciutadans tot l’esforç que aquests realitzen i ara

no reben.

Perquè les estaran enpensions més garantides

una República catalana, tenint en compte que es

paguen amb les cotitzacions i a Catalunya són

més altes.

Perquè volem lluitar contra la pobresa

energètica, l’emergència social, posar impostos

a la banca o als habitatges buits, i tot allò que

ajudi als nostres conciutadans sense que un

estat ens ho impedeixi.

Perquè serem les dones i els homes,

conjuntament, qui posarem les bases de la nova

República, garantint-ne la desigualtat efectiva

de l’inici.

Perquè la millor manera de defensar les

llengües pròpies de Catalunya és tenir un estat

propi.

Perquè volem construir un nou estat on la

corrupció no hi tingui lloc per fer un país més

net, més just i més transparent.

Perquè i hi volem formar partcreiem en Europa

amb veu pròpia.

Perquè volem un estat on puguem acollir les

persones refugiades sense demanar permís.

Perquè volem un estat on l’objectiu sigui sumar

drets, mai restar-ne.

Per la de tots aquells que ens hanmemòria

precedit i per garantir el de lesfutur

generacions que vindran.


