Santa Pola, 1 de febrer de 2019
Estimats i estimades amigues:
Ens posem en contacte amb totes vosaltres per a presentar la proposta política que s'està
desenvolupant des d'Esquerra Unida Santa Pola, assentada en una unitat popular, transformadora,
necessària i diversa, carregada de noves accions i realitats per al nostre poble.
L'experiència de gestió durant l'última legislatura en l'equip de govern local, el treball i la dedicació
destinades a la millora de la vida de moltes persones i col·lectius socials de Santa Pola, ens
permet acollir amb convicció i confiança la nova situació política que estem vivint. I per a això és
imprescindible continuar escoltant totes les demandes socials, ampliant canals de participació,
millorant l'eficàcia en la gestió pública en benefici de totes. Depèn de nosaltres, l'organització
social, poder continuar somiant.
Aprofitem així per a donar-vos les gràcies i el nostre reconeixement a la vostra dedicació i
compromís amb les necessitats de Santa Pola, per la solidaritat i proximitat en el vostre dia a dia,
així com per haver aconseguit tants consecucions durant els últims anys, ja que només unides i en
harmonia entre l'Ajuntament i les organitzacions locals es pot transformar aquesta societat plena
d'injustícies socials i desigualtats.
El bagatge d'Esquerra Unida s'ha de centrar en l'elaboració d'un programa convincent i realitzable,
per a la construcció d'un poder popular, de política per a la gent des de baix i amb unitat. Per això
volem implicar-vos directament de tot aquest procés on ens juguem molt, i que sigueu partícips
actius de la gestió municipal, protagonistes de la política social de Santa Pola.
Un protagonisme social sustentant en la demostració que és possible transformar un poble, de
millorar la vida de les persones i famílies que viuen a Santa Pola: amb base en la participació
ciutadana, en el feminisme, la lluita contra l'odi i la xenofòbia, les alternatives econòmiques, la
formació i educació, la sostenibilitat ambiental, el benestar animal, la defensa dels drets laborals i
dels pensionistes, la transparència total en despeses de l'administració pública i dels impostos que
paguem, la millora i l'ampliació dels serveis públics, sense malbaratament ni corrupció, amb nous
espais per a associacions i col·lectius locals, amb major coordinació, efectivitat, així com en
l'atenció a la diversitat, a la igualtat d'oportunitats, a les inquietuds de la joventut i a totes aquelles
propostes innovadores de desenvolupament econòmic i fórmules d'ocupació per a tot l'any, entre
altres.
Res d'això és fàcil aconseguir-ho, però sí que és molt fàcil perdre-ho. Les persones que donen
suport a Esquerra Unida i una candidatura d'unitat popular com la nostra han demostrat sobretot
que amb treball, dedicació, honestedat i esforç, hem conquistat moltes il·lusions que en poc temps
s'han convertit en realitats.
Si voleu formar part d'aquest projecte d'unitat popular com a col·laboració, simpatitzants o fins i
tot com a integrants d'un programa i una candidatura comuna per a les Eleccions Municipals (26 de
maig de 2019), podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la nostra xarxes socials i
contactes.

Tots els dimarts en la nostra seu social de 17.30h a 19.30h.
Direcció seu local: Carrer Ceuta, núm.6, Santa Pola.
Facebook: Esquerra Unida Santa Pola
Twitter: @eupv_santapola
Instagram: eupvsantapola
Correu electrònic: eupvsantapola@gmail.com
Correu Grup Municipal Ajuntament: eu@santapola.es
Telèfon Ajuntament: 965078530
#Unides #Esquerra
Esperant la vostra resposta, ens sentim a la vostra disposició, una forta abraçada.

Esquerra Unida Santa Pola.
Samuel Ortiz Pérez, coordinador i candidat a l'alcaldia de Santa Pola.

