
Per un Ajuntament obert

Per una ciutat activa

Per un urbanisme sosteniblePer crear ocupació de qualitat

Per garantir l’equitat social
Andreu Pérez Lorite

Té 52 anys. És català nascut a Jódar (Jaén). Està casat i té dos fills de 16 i 20 
anys. És llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Des de jove té inquietuds socials i politiques; va ser objector de cons-
ciència, i més tard insubmís. Al mateix temps es va incorporar (1984-89) al movi-
ment independentista, i l’any 1993 va ingressar a ERC-Gavà. Paral·lelament feia 
de delegat sindical durant 12 anys a l’empresa on treballava, vinculada al sector 
metal·lúrgic. Des de 2010 té un petit negoci de restauració al centre de Gavà.

Va entrar a l’Ajuntament l’any 2010, i des de 2011 ha estat el portaveu municipal 
del grup d’Esquerra Republicana - Els Verds - Independents x Gavà, on, al cos-
tat del regidor Jordi Calatayud, ha fet oposició fiscalitzadora però també cons-
tructiva. Entre els dos han presentat prop de 200 propostes i interpel·lacions als 
plens municipals, i més de 300 preguntes escrites i peticions de documentació, 
cosa que converteix el grup municipal en un dels més treballadors del consistori.

D’altra banda, desenes de les propostes fetes s’han fet realitat, i tot i no estar a 
l’executiu afirmem amb orgull que hem contribuït a governar i a millorar la ciutat.

Albert 
Massana
Inspector d’aigües i 
portaveu 
d’Els Verds a 
Gavà. Havia estat 
portaveu de la pla-
taforma Salvem el 
Calamot i secretari  
local de l’ANC.

Marta Jiménez
Diplomada en Ges-
tió i Administració 
Pública, i filòloga. 
És professora 
d’adults.
També és secre-
tària de la Dona 
d’ERC.

Montse Arnau
És economista i 
treballa de direc-
tora financera. Ha 
impartit màsters a 
l’UPC, i també és 
membre de la sec-
ció local d’Òmnium 
Cultural de Gavà.

Josep Campmany
Científic al sin-
crotró ALBA, on 
és president del 
Comitè d’Empresa. 
Responsable del 
Centre d’Estudis 
de Gavà, ha publi-
cat diversos llibres 
d’història local.

Neus Pino
Artista plàstica.

És presidenta 
de l’Associació 

d’Artistes Plàstics 
de Gavà.

Miquel Comas
Membre dels 
Castellers de Gavà 
i de la junta de la 
Unió Muntanyen-
ca Eramprunyà 
(UME). Promotor 
del projecte «me-
nús solidaris».

Pedro  Agudo 
És president de 
l’Associació de 
Veïns de 
can Tries.

Mireia Villuendas 
Empleada de 

comerç. Ha estat 
la coordinadora de 
l’Assemblea Nacio-

nal Catalana a Gavà 
de 2012 a 2015.

Isabel Planas
Mestressa de casa 
i actriu amateur 
del Grup de Teatre 
Eramprunyà.

Joan  Anguera
Veí de Gavà Mar. 
Havia estat direc-
tor d’una oficina 
bancària, i va ser 
candidat de Solida-
ritat Catalana per 
la Independència 
l’any 2011.

Gabriel Amatller
Estudiant. Havia 
estat entrenador 

del Bàsquet Gavà 
i és membre  de la 
secció local de les  
Joventuts d’ERC.

Pere Izquierdo
Arqueòleg i mu-
seòleg. És vicepre-
sident de la Junta 
de Museu de Cata-
lunya i gestor dels 
museus de Sitges. 
Fou conservador 
del Museu de Gavà.

Conxita Miró
Ës tècnica en 

gestió cultural i 
comunicació.

Joan Biscarri
Empresari. 

Va ser president 
del Club d’Handbol 

Gavà i és membre 
de l’ANC.

Daniel 
Condeminas
Consultor en co-
municació. Va ser
degà del Col·legi 
de l’Audiovisual 
de Catalunya i 
membre del consell 
d’administració de 
TV3.

Jordi Ribó
Químic. És pre-
sident comarcal 

d’Òmnium Cultural 
i membre de la jun-

ta de l’Associació 
d’Amics del Museu 

de Gavà.

Ana Sáez
Ara és jubilada. 
Havia tingut un 

petit comerç a les 
Colomeres i havia 
militat a Unió Ge-
neral de Treballa-

dors.

Marta Germà
Treballa d’auxiliar 

de serveis a la 
Universitat 

Pompeu Fabra.

Albert Ollés
Periodista.

Exredactor dels 
mitjans locals 

Ràdio Gavà, El 
Bruguers, i dels 

diaris nacionals El 
Periódico de Cata-

lunya i Sport.

José Antonio
Peñarrocha
Politòleg.
Graduat en 
Ciències 
Polítiques i 
Gestió Pública
per la Universitat 
Internacional de 
Catalunya.

Encarna  Esteve
Jubilada i 

membre de 
l’Assemblea 

Nacional Catalana 
a Gavà.

Joan Cerón
Veí del barri de 
la Diagonal-plaça 
Balmes. És autò-
nom, i president 
de Xangó Teatre. 
És membre d’Els 
Verds.

Manel Alonso
Historiador. 

Membre de la junta 
de l’Associació 

Veïnal del Barri del 
Centre i de la junta 

de l’Associació 
d’Amics del Museu 

de Gavà.

Jaume Flotats
És empresari i

coordinador de 
Solidaritat Catala-
na per la Indepen-

dència.

Miquel Roselló
És tècnic de dis-
seny a l’empresa 
Roca, i és el por-
taveu de La Mata 
de Jonc, des d’on 
participa al pro-
jecte dels «menús 
solidaris».

Montse Casabayó
Psicopedagoga i 
docent, experta en 
ensenyament se-
cundari. Va ser di-
rectora de l’Institut 
de Bruguers.

Jordi Parera
És membre de 

junta del col·lectiu 
La Mata de Jonc i 
ha format part de 

la junta de la coral 
La Igualtat.

Àngels Font
Veïna de can 

Tintorer. Dietista 
i empresària. Va 

ser presidenta de 
l’Agrupació Foto-

gràfica i fundadora 
del Grup de Dones 

de Gavà.

Griselda Esteve
Empleada de la 

sanitat  pública i 
membre de la Xar-

xa d’Espectacles 
Infantils i Juvenils.

Pepita Paris
Mestra 
d’educació in-
fantil a l’escola 
San Pedro, al 
barri de les 
Colomeres.

Impulsarem la creació d’un equip 
de suport sociosanitari a les 
famlílies que tracti problemes 
d’escolarització, mediació de con-
flictes o integració de nouvinguts.

Impulsarem la creació d’un men-
jador social destinat a millorar 
les condicions de sociabilitat de 
persones grans i sense recursos.

Reclamarem el nou IES Bruguers i 
vigilarem que es compleixi l’acord 
parlamentari d’implantar la secun-
dària a Gavà Mar.

Vigilarem que es compleixi l’acord 
parlamentari d’ampliar l’Hospital 
de Viladecans i que se’l doti millor 
per garantir-ne la qualitat assis-
tencial.

Treballarem per obtenir places de 
llar residència per a discapacitats 
a Gavà o ben a prop, amb habitat-
ges tutelats que permetin garantir 
l’autonomia dels usuaris.

Farem un pressupost participa-
tiu en serveis socials, destinant 
una important dotació a projectes 
decidits per les entitats socials de 
Gavà.

Fomentarem nous jaciments 
d’ocupació relacionats amb el pa-
trimoni local, a través del turisme 
cultural i ambiental.

Crear el Consell Econòmic i Social 
com a marc per decidir conjunta-
ment amb els sectors econòmics i 
laborals un pla d’acció destinat a 
promoure l’ocupació de qualitat.

Per dinamitzar els tallers i escoles 
locals d’ensenyaments no formals, 
replantejarem el sistema d’escoles 
municipals i estudiarem substi-
tuir-ho per un sistema de beques.

Destinarem els terrenys munici-
pals de can Torelló a fomentar la 
implantació d’empreses de nova 
creació, preferentment relaciona-
des amb el campus de l’UPC.

Canviarem la noció d’eix comercial 
per la de xarxa comercial este-
sa a tota la ciutat per fer front a 
l’amenaça dels nous grans centres 
comercials de l’entorn.

Fomentarem el conreu dels ermots 
existents al Parc Agrari, i potencia-
rem una agricultura de proximi-
tat i de qualitat.

Impulsarem consultes cíviques 
sobre els plans urbanístics de fu-
tur, per decidir l’aplicació de mo-
ratòries als plans urbanístics de 
Ponent, Llevant Mar i els Joncs.

Reurbanitzarem la plaça Francesc 
Macià seguint el model de la Dia-
gonal, convertirem la plaça Cata-
lunya en un parc, i millorarem la 
connexió dels barris perifèrics.

Crearem el Consell Municipal 
d’Urbanisme perquè la planifica-
ció de la ciutat sigui decidida amb 
consens i amb participació dels 
actors ambientals i econòmics.

Prioritzarem l’habitatge públic de 
lloguer, especialment per als joves 
amb dificultats per accedir al seu 
primer habitatge.

Acabarem amb els abocaments 
contaminants al mar de la riera 
dels Canyars, exigint el compliment 
de les lleis i normatives vigents a 
les administracions responsables.

Impulsarem la declaració del Gar-
raf com a parc natural per garan-
tir que la pressió urbana no mal-
meti més aquest espai, únic des del 
punt de vista natural i patrimonial.

Impulsarem la valorització del 
patrimoni històric i cultural, com 
a eina primordial per fomentar 
l’arrelament i la cohesió social, i 
també com a activitat econòmica.

Destinarem la Casa Torres Clavé 
a casal de cultura popular i tradi-
cional, per aprofitar la proximitat 

al parc municipal i la Rambla.

Crearem el Consell Municipal de 
Cultura, per decidir, amb les enti-
tats, un Pla d’Actuació Cultural a 
llarg termini que projecti la ciutat 
tant als veïns com a fora.

Inclourem la Fira d’Entitats dins 
de les activitats i recinte de la Fira 
d’Espàrrecs, per tal de sumar les 
potencialitats dels dos esdeveni-
ments i reforçar-ne la participació.

Cedirem els equipaments muni-
cipals a les entitats locals en rè-
gim de cogestió, a través de con-
tractes-programa fomentant la 
col·laboració entre entitats.

Crearem el Consell Municipal de 
l’Esport, per decidir amb els clubs 
un Pla d’Actuació Esportiva, i orga-
nitzarem la Diada de l’Esport Ga-
vanenc amb els clubs federats.

Establirem un coeficient 
d’igualtat en inversió social entre 
els barris, valorant una taula de 
mínims urbans i socials aplicables 
a cada zona.

Aprofundirem la pràctica del pres-
supost participatiu, de forma que 

el pressupost d’inversions sigui 
decidit per la ciutadania, a partir 

de propostes d’entitats locals.

Discutirem i decidirem el Pla 
Municipal de Mobilitat i els pro-
jectes de microurbanisme amb la 
ciutadania, especialment amb les 
associacions de veïns.

Treballarem perquè la ciutat de 
Gavà sumi i s’integri amb la resta 
de municipis catalans que s’han 
compromès amb el procés cap a la 
independència de Catalunya.

Desgovernamentalitzarem els mit-
jans municipals de comunica-
ció, que ara depenen directament 
d’Alcaldia, dotant-los d’un consell 
d’administració plural.

Treballarem la seguretat i el civis-
me a partir de l’obertura de la Junta 
de Seguretat local a la participació 
de les associacions de veïns.

La ciutat és de tots, i l’hem de decidir conjuntament El nou Gavà consisteix a escoltar i fer cas de la ciutadania
 Decidim en serveis socials
 Decidim la planificació econòmica estratègica
 Decidim el futur urbanístic de la ciutat

•
•
•

 Decidim el Plans d’Actuació Cultural i Esportiva
 Decidim el pressupost d’inversions anuals
 Decidim els plans de mobilitat i les actuacions de microurbanisme

•
•
•

Decidim un nou Gavà


