
150 Dies d’inacció 

El passat 4 de juliol es nomenaren les competències dels re-
gidors de govern. D’això fa 150 dies, sobradament els 100 de 
gràcia que tot govern reclama i mereix. De 2 partits (PSC i 
JxCAT-MEM) que es vanten públicament als mitjans d’ ex-
perimentats en  les tasques de governar el municipi, se n‘es-
pera, a curt termini,  unes accions significatives que mar-
quin diferències amb les aplicades per l’ anterior govern.  
Se n’hauria d’esperar, també,  capacitat per planificar amb 
detall les accions  a desenvolupar els 4 anys del mandat, 
és a dir, l’elaboració d’un  Pla d’Actuació Municipal (PAM), 
document que detalla el compromís estratègic de futur de 
la política municipal i que estableix els principis i valors 
que han de regir aquesta política, objectius  per aquests 4 
anys,  conjunt d’accions que es preveuen realitzar, un pla de 
seguiment d’aquestes actuacions amb la fixació d’objectius 
intermedis, normalment anuals, etc.

Hem escoltat sovint declaracions públiques “dels alcaldes” 
sobre la visió coincident dels dos partits sobre les polítiques 
convenients a llarg termini (10 o més anys). Seria lògic, per 
tant, que aquest govern hagués elaborat aquest PAM i l’ha-
gués presentat a la població juntament amb el pressupost 
general de l’Ajuntament pel 2020. Si es diu tenir la capacitat 
de mirar a 10 anys vista, hauria de ser fàcil donar compte 
i situar el que es pensa fer el proper any en el context dels 
4 anys de mandat. Malauradament,   a dia d’avui,  hem vist 
moltes paraules i pocs fets. 

 Des d’Esquerra Republicana demanem al govern que aban-
doni la inacció mostrada aquests 150 primers dies i exigim 
que executi els projectes i compromisos iniciats o en fase de 
construcció (plaça Félix Cardona, Plaça Pere III, monument 
brigadistes, 1a fase del passeig marítim, etc) tal i com van  
signar el passat 10 de juny al pactar el nou govern.

Desitjem per a tots el malgratencs i malgratenques una par-
ticipada Festa Major de Sant Nicolau! 

Construïm en positiu

Pocs dies després del compliment dels 100 dies del nou govern, 
hem començat a treballar des d’una oposició constructiva, on 
totes les propostes tinguin cabuda.

Ens agraden algunes de les primeres mesures que s’estan du-
ent a terme donant continuïtat al que havíem iniciat.  Algunes 
d’aquestes propostes són:
• Millora del tancat exterior de la pista del pavelló Germans 

Margall.

• Renovació d’espais polivalents al Parc Francesc Macià: Pistes de 

petanca, futbol i bàsquet.

• Continuació del desenvolupament d’Escultor Clarà: nou accés al 

municipi i espai comercial.

• Bonificació de l’impost de circulació per a vehicles elèctrics, de 

biogàs, gas o bimodals.

• Tornar a insistir en sol·licitar la reserva d’espai per la platja de 

gossos.

Volem transmetre el nostre desacord i malestar pel poc 
interès que està demostrant l’actual govern municipal en 
alguns projectes ja iniciats, així com, en certs aspectes de 
la gestió diària del poble, els quals necessiten una voluntat 
de millora:
• La manca d’aposta per la 2ª fase de les obres del Passeig 

Marítim que ja s’havia d’haver iniciat, al·legant excuses vagues 

i inconsistents.

• Algunes àrees de jocs infantils malmeses, són un risc per als 

infants usuaris d’aquestes instal·lacions. 

• Manca de neteja del poble. 

• L’aturament de la remodelació de les places Pere III i Fèlix 

Cardona.

• Les desproporcionades pujades de sous i la distribució de les 

hores dels regidors.

• El desconeixement del Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta 

que té previst seguir l’actual equip de govern els propers 4 anys.

Estem disposats a estendre la mà a l’equip de govern, sem-
pre que l’honestedat i la transparència vagin de la mà.  
L’equip de Junts per Malgrat segueix treballant amb moltes 
ganes i il·lusió per tal de fer un poble millor per a tots els 
malgratencs i malgratenques, i estem oberts a totes les pro-
postes que ens vulgueu fer arribar. Us desitgem a tots una 
bona Festa Major i unes molt bones Festes de Nadal! 
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L’assemblea de la CUP Malgrat-AMUNT vol dedicar l’espai 
que li ofereix el Re-Viu a totes aquelles persones que in-
cansablement han pres els carrers des de la publicació de la 
sentència fent seves les paraules de Cuixart “Ho tornarem 
a fer”. Perquè tornarem a rebel·lar-nos contra la repressió, 
tornarem a aturar el país tantes vegades com calgui, tor-
narem a manifestar-nos, incansables i juntes perquè sols el 
poble salva al poble.

El moviment independentista ha avançat gràcies a les mo-
bilitzacions pacífiques que diferents entitats polítiques, so-
cials i culturals han estat organitzant la darrera dècada; el 
jovent que aquestes nits pren els carrers en mobilitzacions i 
acampades és un jovent que ha crescut amb aquesta forma 
de protesta.

El 14 d’Octubre, la justícia espanyola va decretar 9 anys 
de presó per 2 dels líders d’aquest tipus d’entitats, Jordi 
Sànchez – ANC i Jordi Cuixart – Òmnium. Amb aquesta 
condemna donava un missatge gens esperançador per 
l’activisme a Catalunya, criminalitzant qualsevol tipus de 
dissidència per frenar els anhels de llibertat. És, doncs, la 
mateixa justícia espanyola la que no està donant cap altra 
via que la desobediència civil; i davant d’aquesta situació cal 
recordar que la història de la humanitat ha avançat única i 
exclusivament a través d’aquest tipus de resistència, ja que 
els majors assoliments de drets socials no s’han aconseguit 
en un despatx sinó que s’han lluitat al carrer, com es va llui-
tar la jornada de 8 hores, el sufragi universal, l’alliberament 
sexual o com es va lluitar contra la segregació racial entre 
tantes altres lluites que han acabat comportant un reconei-
xement de drets socials.

Per tant, ens toca assumir que si considerem que el dret a la 
llibertat d’expressió i el dret a l’autodeterminació són drets 
socials que cal reivindicar i exercir, no queda alternativa 
que lluitar-los de la mateixa manera que es van lluitar i es 
van aconseguir els altres; que és al carrer.

Gràcies per no defallir. 
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