
Som garantia

Encetem la recta final d’un mandat municipal marcat per 
una moció de censura completament injusta, sense cap més 
raó que agafar la cadira del poder, com s’ha demostrat.

Amb dues parts ben diferenciades. Una primera part d’un 
any i mig, on els socialistes malgratencs al capdavant de l’al-
caldia vam marcar una línia política clara, rigorosa, seriosa, 
amb rumb nítid on el projecte de poble amb i per tothom 
marcava la nostra prioritat, una segona etapa on hem vist i 
patit un govern desconcertat, sense rumb i el més preocu-
pant, sense projecte clar de poble.

Múltiples han estat aquests senyals. Partits que quan ocu-
paven l’oposició feien bandera de grans propostes; partits 
que en definitiva, un cop al govern han perdut totalment 
la seva essència, prioritzant “la cadira” per davant dels seus 
principis.

Tot i aquesta disbauxa de govern municipal, els socialistes 
malgratencs, des de l’oposició, hem continuat amb parau-
les i fets marcadament responsables, oferint propostes per 
a construir un projecte de poble sòlid i per a tothom, així es 
demostra en les divuit propostes realitzades pels socialistes 
en el darrer pressupost municipal. Propostes encaminades 
a un ampli ventall de sectors  (educació, infraestructures, 
cohesió social, cultura ...) com per exemple el canvi del terra 
del gimnàs de l’Escola Marià Cubí, l’elaboració del projecte 
d’un gimnàs cobert per l’Escola Mare de Déu de Montserrat, 
manteniment del Centre Cultural, l’execució del rocòdrom 
del GEM, la plaça de la Família Maristany, la creació d’una 
subvenció de l’IBI per a persones amb escassa capacitat eco-
nòmica. Els socialistes malgratencs som garantia municipa-
lista. Garantia de govern amb seny. Així ho vam demostrar 
en el passat, ho hem demostrat a l’oposició i ho seguirem 
demostrant en el futur allà on estiguem. Els socialistes mal-
gratencs som garantia de bon govern.
 
Som garantia de poble amb i per tothom. 

A cuatro meses de las próximas elecciones municipales que 
se celebrarán el 26 de mayo, todos los partidos políticos he-
mos dado el pistoletazo de salida para la cita con las urnas.

Desde el Partido Popular de Malgrat creemos que estas elec-
ciones municipales pueden ser las del cambio en nuestro 
municipio, tras dos años gobernados por el independentis-
mo.

Desde la oposición hemos intentado trabajar para todos los 
malgratenses aunque el gobierno de nuestro consistorio no 
ha contando con nosotros para ningún tipo de consulta; si-
empre ha sido un  NO a todo aquello que hemos intentado 
aportar. Por eso creemos que ha llegado el momento de ha-
cer un cambio que la mayoría de  la población reclama.

Desde nuestro partido nos comprometemos a trabajar codo 
con codo, transparencia y sin quimeras, no podemos pro-
meter aquello que no esta a nuestro alcance, pero si inten-
tar ayudar y trabajar para el pueblo en sanidad, educación, 
servicios sociales, entidades deportivas, culturales, asocia-
ciones de vecinos, trabajo y infraestructuras.

Estamos preparados para trabajar para vosotros; queremos 
de verdad el cambio en Malgrat y para hacerlo realidad ne-
cesitamos vuestro apoyo en las próximas elecciones muni-
cipales. 
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