Imprès postal sense adreça

REVISTA DE LA CANDIDATURA PER A UN SANT MARTÍ EN POSITIU

www.movemsantmarti.cat

Més enllà del garbuix, #movemsantmarti #santmartienpositiu

Quan MOVEM impulsa el govern municipal,
Sant Martí avança en positiu.
Sempre que el Col·lectiu Socialista ‒ Movem Sant Martí ‒ Candidatura de Progrés
lidera el govern municipal, Sant Martí Sarroca aborda el dia a dia amb gestió propera
i tira endavant els projectes que la nostra candidatura impulsa amb mirada de futur
(biblioteca, centre de dia, obres a la piscina, fibra òptica, màquina de neteja, vigilant,
castell, cultura, acció social, posicionament del municipi...), sense enquistaments ni
conservadorisme, i sempre amb rigor i voluntat constructiva. Perquè més enllà
dʼaquells qui només pensen en viure de lʼambient a la política nacional sense haver
aportat gaire en la feina municipal i dʼaquells qui tenen com a objectiu fonamental anar
uns en contra dels altres, MOVEM garantirem una candidatura oberta, plural, en
positiu, progressista i de futur per a Sant Martí. Qui a les municipals vulgui el progrés
del municipi en positiu, ens hi trobarà.
Ens avala la feina feta. Els nostres actuals regidors, en Pere Cano (primer tinent
dʼalcalde de lʼAjuntament) i lʼAlbert Tort (segon tinent dʼalcalde) van treballar en el
primer període de la legislatura amb aquest objectiu, ho van fer des de lʼoposició amb
coherència i ara ho fan novament des del govern, comptant amb valuoses opinions de
persones que, més enllà de la política dʼalta volada, volen que els projectes amb els
que ens vam comprometre no sʼaturin i vagin endavant. Els nostres principis són clars:
positivisme, progressisme, proximitat, dedicació, respecte, diàleg per construir,... i
idees, feina i moviment per a un Sant Martí millor i en positiu, 2019 enllà!
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Liderem i ens comprometem perquè Sant Martí avanci.

En els últims mesos hem seguit treballant amb decisió per fer efectives les
principals propostes que la candidatura de MOVEM defensa.

Biblioteca i projecte de
centre de dia.

La fibra òptica és futur
per al poble.

#movemsantmarti #santmartienpositiu

#movemsantmarti #santmartienpositiu

Vam impulsar la idea de la
biblioteca amb mirada oberta i no
hem parat fins aconseguir que el
complex procés per licitar i
adjudicar les obres ja estigui
culminat. Biblioteca i projecte de
centre de dia són dos aspectes
importants per a un municipi de
futur.

Ha estat la visió progressista de
MOVEM que ha impulsat les gestions
perquè la fibra òptica comenci a ser una
realitat al municipi. El tema va en marxa
al nucli urbà i sʼanirà estenent. Apostem
per tecnologies més eficients i sʼha
demanat subvenció per a llums Led.

“Qui vulgui construir, ens
hi trobarà. Qui tingui
idees per a un Sant Martí
millor, sap que pot
comptar amb MOVEM per
impulsar-les”
Pere Cano
Primer tinent dʼalcalde i regidor del Grup
Muncipal Socialista- Movem Sant Martí

Impulsant lʼactivitat
cultural i associativa.
#movemsantmarti #santmartienpositiu

Hem liderat la gestió de lʼactivitat cultural,
associativa i de promoció de Sant Martí.
Estem
treballant
noves
iniciatives
tradicionals i dʼaltres de diferents per
implicar a públics i persones diverses.
També potenciem el castell (projecte
FEDER aprovat per a la museïtzació i la
segona fase de rehabilitació) i activitats
com Sarroca Medieval i altres iniciatives.

Acció social i plans
dʼocupació
Rebaixa de lʼIBI i
pressupost 2019.
#movemsantmarti #santmartienpositiu

Ja vam advertir dels costos
elevats de lʼIBI durant el govern
en minoria de CUP-ERC. Ara hem
participat en lʼaprovació de la
rebaixa de lʼIBI per al 2019 i la
consolidació dʼun pressupost
2019 que ens permetrà impulsar
més projectes.
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La regidoria dʼAcció Social publica dades
amb transparència sobre les accions de
suport social i manté els principals plans
de suport a la justícia social. Sʼhan
reorganitzat serveis i sʼestan impulsant
recentment
plans
dʼocupació
en
col·laboració amb el Consell Comarcal.
També es valora la tasca de cuidadors i
voluntaris, la teleassistència i les
situacions dʼemergència social.
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Sempre hi ha molt per fer. Aportem l’impuls per treballar.
Allò que fixem com a objectiu, ho treballem des del Govern municipal. Hi ha molt
més per fer 2019 enllà i serem la garantia de treball per aconseguir-ho.

Màquina de neteja i segon
vigilant

Pensant en un poble
per a totes les edats.
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#movemsantmarti #santmartienpositiu

Lʼacord de govern sʼimpulsa amb
iniciatives que també tindran impacte en
el dia a dia com lʼadquisició de la màquina
de neteja que ja comença a funcionar i el
segon vigilant del municipi, que ja està
operatiu
després
del
concurs
corresponent. Es preparen accions
dʼembelliment i manteniment de camins.

Estem dinamitzant des del
govern les activitats i el contacte
amb gent de diverses edats (des
dels més petits als joves amb el
Fòrum Jove, a la gent de mitjana
edat i a la gent gran del nostre
municipi).

Inici dʼobres de lʼaigua a la
Rovira, conveni amb el
CCR la Bleda....
#movemsantmarti #santmartienpositiu

Sʼhan iniciat les obres de millora de la
xarxa dʼaigua a la Rovira Roja. Donem
suport des de lʼAjuntament al pla de
millora del Centre de la Bleda amb un
conveni específic i comencem a
descentralitzar activitats (per exemple el
Festival EVA, excursions al teatre,..)
També hem defensat al Parlament la
modificació del decret de transport per
acabar amb la injustícia del transport no
obligatori als barris que ens afecta al
municipi.

Piscina, pèrgola,
biomassa,...
#movemsantmarti #santmartienpositiu

Sʼhan licitat les obres de la primera fase
de la piscina (zona de platja i vas de la
piscina), es va fer efectiva la pèrgola de
lʼescola i el projecte de la caldera de
biomassa sʼiniciarà en breu.

Dia a dia i
ocupacions il·legals
#movemsantmarti #santmartienpositiu

Estem al cas dʼallò que ens dieu
al dia a dia. No dubteu en
contactar-nos!
I
sobre
el
problema
greu
de
les
ocupacions
il·legals
vam
presentar al ple (i es va aprovar
i ja està activa) la creació de la
comissió que segueix el tema i
que ha començat a actuar en allò
que pot lʼajuntament (seguiment,
aigua i insistència).

“Gestionar amb rigor,
treballar en el dia a dia, i
pensar en construir un
Sant Martí de progrés ens
dóna energia per seguir
endavant.”
Albert Tort
Segon tinent dʼalcalde i regidor del Grup Muncipal
Socialista- Movem Sant Martí

En un municipi com Sant Martí, sempre hi ha
reptes, noves idees i molta feina a fer.
No direm pas que tot sigui senzill, ni que tot estigui fet, perquè hi ha molts reptes
per seguir endavant com a municipi.
Però sí que estem orgullosos de saber que quan hi som, no ens conformem amb
anar a la contra ni amb bloquejar. Hi som per treballar i per tirar endavant. No
necessitem enemics, sinó idees i compromisos per al municipi. I també necessitem la
implicació i el suport per seguir en marxa dʼaquelles persones que compartiu la
voluntat constructiva i el treball rigorós per a Sant Martí Sarroca.

Escriu-nos les teves idees i propostes per al Sant Martí de 2019 enllà a

enpositiu@movemsantmarti.cat
www.movemsantmarti.cat
Hem demostrat que som garantia de progrés al municipi.
Volem comptar amb tothom qui vol apostar per tirar
endavant i impulsar projectes I millores per al municipi.
Ho fem des d’una visió progressista, combinant
experiència i joventut.
Ho fem combinant la nostra feina amb la tasca al
municipi, implicant-nos a l’Ajuntament.
Una candidatura
oberta, constructiva i
garantía de progres
per a Sant Martí.

A les properes eleccions municipals del maig de 2019, hi
serem per continuar contribuint en positiu amb
lideratge i rigor.
Som-hi!
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