Signa el manifest

per una candidatura unitària
transversal republicana a Sant Just

M A N I F E S T
Nosaltres, veïns i veïnes de Sant Just Desvern que
creiem en la llibertat, la igualtat i la fraternitat
en democràcia, volem que l’alcaldia del nostre
poble treballi per aquests valors republicans.
Manifestem el nostre suport perquè de cara
a les eleccions municipals del 2019 es construeixi
una candidatura unitària i transversal que
integri persones, entitats civils i partits republicans,
a fi d’aconseguir que la propera alcaldia de
Sant Just sigui republicana.
La nostra alcaldia, davant l’onada de repressió que
està vivint el país, ha de posicionar-se clarament per:
• Les llibertats i els drets individuals i col·lectius.
• La llibertat dels presos i preses polítiques
i el retorn d’exiliats i exiliades.
• La retirada de l’article 155.
ALCALDIA
• El reconeixement de la sobirania
REPUBLICANA
de Catalunya.
PER A UN
Sant Just Desvern, 27 de maig de 2018

SANT JUST
REPUBLICÀ

Plataforma per a la creació
d’una candidatura unitària
republicana a Sant Just Desvern
Eleccions municipals 2019
Quin és l’objectiu?
Aconseguir una candidatura unitària per tal
que l’alcalde o l’alcaldessa i la majoria del
consistori de Sant Just
Desvern siguin republicans.
Per què volem
una candidatura
unitària?
Per fer que un poble
republicà com és Sant
Just Desvern tingui un
alcalde o una alcaldessa republicans i
no del bloc del 155.

La Plataforma
Alcaldia republicana, és un partit que
es presentarà a les
eleccions?
No. Som un grup de
ciutadans que volem
pressionar per a la
creació d’una candidatura unitaria.
Com aconseguirem
posar d’acord els
diferents partits?
Amb el suport al
manifest, les signatures i la creació
d’un ambient favorable a la candidatura
unitària.

Signa ara

per internet a
alcaldiarepublicana.com

ALCALDIA
REPUBLICANA
PER A UN

SANT JUST
REPUBLICÀ
Com culminarà
l’acció de la
Plataforma?
Amb la redacció del
Programa de Govern
Local acordat per les
persones, les associacions i els partits republicans organitzats per
àmbits d’actuació.
Que la candidatura,
amb la força de la
unitat, es presenti i
guanyi les eleccions
municipals del 2019!
Què puc fer jo?
Signar el manifest a
alcaldiarepublicana.com
Fes difusió entre els
teus familiars, amistats
i coneguts, i anima’ls a
signar.

