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JUNTS PER ABRERA
Maria Soler

mariasoler.cat
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Som al final d’una legislatura
intensa, marcada per la crisi

econòmica que afecta les nostres famílies, però
que ha permès fer realitat grans projectes de
poble, com el Mercat Municipal, el Centre Po-
livalent o els Pisos de protecció oficial. Hem
apostat per l’Ensenyament i la Salut, i hem mi-
llorat carrers, places i parcs urbans. 

Hem fet els deures i mirem el futur amb un
projecte ple de noves propostes. Sabem que
l’atur és la principal preocupació. Apostarem
pel Servei d’Ocupació Local, la formació con-
tinuada i els plans d’ocupació. I també per la
implantació d’una empresa com Mercadona,
que donarà molts llocs de treball als veïns i veï-
nes d’Abrera. Dotarem de més recursos els Ser-
veis Socials per ajudar qui més ho necessita.
Treballarem per als nens, els joves i la gent gran.
L’Ensenyament i la Salut seran prioritaris. Fo-
mentarem l’Esport amb un camp de futbol de
gespa artificial i millorarem la via pública tant
als barris com al nucli urbà. 

Per fer-ho, m’acompanya un equip d’homes
i dones preparat, amb il·lusió, experiència i
ganes de treballar perquè Abrera sigui un poble
encara millor.

Maria Soler
Cap de llista PSC Abrera

Alternativa d’Abrera afronta
les eleccions municipals amb

un programa electoral fonamentat en: 
- Fer front als efectes provocats per la crisi

prioritzant el manteniment dels serveis públics
i l’atenció a les persones, garantint drets i exi-
gint obligacions: Elaborarem un Pla de Suport
a les Famílies, estudiarem la construcció d’una
Residència d’Avis. 

- Lluitar contra l’atur reactivant l’economia:
donarem suport a la indústria i l’agricultura
local així com als nostres comerciants. Estudia-
rem la creació d’un Viver d’Empreses, conver-
tirem Can Morral del Riu en un centre de
promoció de l’agricultura d’Abrera. 

- Planificar el nostre futur: de forma sosteni-
ble, sense hipotecar-nos econòmicament i
sense permetre que es trinxi el territori amb
autovies innecessàries. 

- Fomentar el sentiment de pertinença a
Abrera mitjançant la promoció de la cultura,
de l’esport i la participació. 

Entenem la política d’una altra manera,
tenim un equip de persones implicades, les
propostes i la il·lusió per millorar, des del tre-
ball, la transparència i la bona gestió dels recur-
sos. 

Miquel Carrión
Cap de llista 
Alternativa d’Abrera (Ad’A)

Abrera es un municipio que
cuenta con un enorme poten-

cial en todos los sentidos, únicamente hace
falta tener un equipo de gobierno que actúe
de desde la sensatez y con el sentido común. 

Con nuestro programa electoral conseguire-
mos un Ayuntamiento ágil y eficaz, responde-
remos en un máximo de 5 días a toda petición
ciudadana, eliminando trámites burocráticos
y tramitaciones innecesarias. Con esto optimi-
zaremos los recursos económicos que nos per-
mitirán rebajar el IBI un 20%. Centraremos
nuestra atención en las personas, en especial
los más necesitados, con más seguridad ciuda-
dana y una inmigración legal, con derechos,
pero con obligaciones, incentivaremos la ofi-
cina de empleo y crearemos una escuela taller
de oficios, y la cohesión de todos nuestros ba-
rrios con el núcleo urbano.

No podemos perder 4 años más. El 22 de
mayo confía en el Partido Popular, tenemos el
mejor equipo y tenemos la mejor candidata,
Isabel Ruiz  Bautista, quien está preparada para
ser la Alcaldesa que Abrera se merece y que tú
necesitas. 

Consulta nuestro programa en www.ppa-
brera.com

Isabel Ruiz
Cap de llista PP Abrera

EU-IU plantegem
com a prioritàries les

àrees d'urbanisme, medi ambient,
participació ciutadana i lluita contra
la crisi.

Respecte a urbanisme, cal una re-
flexió col·lectiva sobre el model de
poble i els límits d'ocupació del terri-
tori que estem disposats a acceptar.
EU-IU ens comprometem a impulsar
una moratòria de qualificació de
nous terrenys com a urbanitzables.

Respecte a medi ambient, l'Ajun-
tament d'Abrera ha d'oposar-se a la
construcció de la nova autovia de
connexió entre l'A-2 i el Quart Cin-
turó i apostarem per l'ús d'energies
renovables amb la instal·lació d'un
hort solar.

En participació ciutadana dona-
rem a la ciutadania la capacitat de
decidir en projectes claus urbanístics
mitjançant la realització de referèn-
dums i continuem defensant que el
poble d'Abrera ha de decidir sobre
les inversions adoptant els pressu-
postos participatius.

I en l'àrea de lluita contra la crisi
que és, i ho continuarà sent en el
futur, una prioritat absoluta, aposta-
rem pel manteniment i expansió dels
serveis públics municipals com a ga-
rantia de solidaritat i justícia.

Iván Serrano
Cap de llista
EU-IU Abrera

ICV som una força
d’esquerres per a qui

els interessos de la gent treballadora
són la prioritat. El nostre programa as-
pira a fer una Abrera amb un govern
generador d’oportunitats i que atén
les necessitats socials per garantir la
igualtat i la cohesió. El nostre projecte
polític és fonamenta en la construcció
d’una Abrera que té l’equitat, la justícia
social, la transparència i el bon govern,
la protecció del medi ambient i la par-
ticipació ciutadana com a principis
transversals i prioritaris.

Davant l’actual context de crisi i on
les retallades en drets està deteriorant
l’estat del benestar, Abrera necessita
enfortir decididament el seu govern i
ser la garantia, pels abrerencs i abre-
renques, de la preservació dels seus
drets i de l’atenció a les seves necessi-
tats. Les polítiques socials, l’atenció a
les persones, la creació d’ocupació i les
mesures per fer front a les conseqüèn-
cies de la crisi són les prioritats del pro-
grama que ICV defensarem a
l’Ajuntament d’Abrera en els propers 4
anys. 

A Abrera li cal un enfortiment dels
serveis públics, de les polítiques socials
i d’ocupació. Li cal un govern amb
idees clares i valors sòlids. Un govern
amb principis i coherent. Com tu,
volem fer-ho possible.

Cristina Bigordà
Cap de llista
ICV Abrera

El proper dia 22 de
maig tens a les teves

mans la possibilitat de canviar la forma
d’entendre el nostre municipi. A tot el
país tenim una situació econòmica molt
complicada, per això volem fer una au-
ditoria pública dels comptes municipals.
Volem un ajuntament que escolti i res-
pongui els seu ciutadans.

Volem que el nostre jovent estudiï i
gaudeixi sense marxar del municipi.
Volem fer créixer el comerç i la indústria
a d’Abrera. 

Millorarem el transport públic muni-
cipal en les freqüències, horaris i rutes.

Reclamarem el servei d’urgències 24
hores amb metge de família i pediatre. 

Volem un municipi més segur, i ho
aconseguirem amb més personal i mit-
jans. Tenim il·lusió, idees, empenta i pro-
jecte... totes aquestes propostes i més les
trobaràs al nostre programa a
www.ciu.cat/abrera. Nosaltres pensem
en positiu i sabem que tot això, i més, és
possible amb una gestió més eficient
dels recursos, però també sabem que
sense tu no es possible fer-ho. Aquest el
nostre compromís: 

Per a una ABRERA millor la teva veu
serà la nostra. I tu... vols formar part del
canvi?

Mònica Torre-Marin
Cap de llista
CiU Abrera

Us oferim un pro-
jecte nou, responsa-

ble, seriós, amb ganes de treballar per
Abrera i, sobretot, un equip de perso-
nes molt preparades i de diferents
sectors.

Ha arribat el moment de donar-vos
a conèixer les nostres propostes:
Volem actualitzar Abrera, adaptar-la
al S.XXI. Els propers 4 anys han de ser-
vir per això, per preparar Abrera pels
reptes de futur. Caldrà prendre deci-
sions importants, i la primera serà la
de rebaixar l’IBI un 15%. Sempre ens
hem mostrat contraris a la pujada
abusiva del 30% feta el 2008 i per això
proposem una reducció important
d’aquest impost. No té sentit apretar
la butxaca dels ciutadans quan hi ha
estalviats més de 2 milions d’euros(se-
gons el PSC) i quan amb la construc-
ció del Centre Logístic de Mercadona
tindrem ingressos importants. 

Per sortir de la crisi cal formació, i
per això, proposem crear un institut
de formació i assessorament ocupa-
cional per joves, aturats i gent empre-
nedora amb l’objectiu d’inserir-los
laboralment en els nous sectors emer-
gents: noves tecnològies, energies re-
novables, robòtica…

Amb l’Acord Municipal d’Esquerra,
Abrera té futur. 

Sergi Santamaria
Cap de llista Acord
Municipal d’Abrera
d’Esquerra
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ECONOMIA
Rebajaremos el IBI  un 20% y aumenta-
remos las bonificaciones. Potenciare-
mos  el pequeño comercio y el mercado
municipal. Ayudaremos a los emprendo-
res con incentivos fiscales y eliminación
de trabas burocráticas.

SEGURIDAD CIUDADANA
Incrementaremos  la plantilla  de la
guardia urbana. Aumentaremos la pre-
sencia de la policía local en  todos los
barrios y el núcleo urbano (Ca n’Amat,
Can Villalba, Las Carpas, Can Torres,
Sant Miquel, Sta. Maria de Villalba ).

INMIGRACION
Queremos una inmigración legal, con

derechos pero también con obligacio-
nes, respetando nuestras costumbres y
valores. Promoveremos el contrato de
integración.

SERVEIS  SOCIALS I SANITAT
Construirem un centre de dia per a les
persones grans i amb dependència. Més
atenció horària i d’especialistes als nos-
tres CAP. Potenciarem una xarxa de vo-
luntariat social. Reducció del temps
d’espera en 1ª valoració. Nova ubicació
de Serveis Socials

BARRIS
Impulsarem la cohesió de tots els pos-
tres barris amb el nucli urbà i tindrem
un bus urbà més efectiu. Exigirem la

plena cobertura de TDT, telefonia i Inter-
net.

MEDIO AMBIENTE
Adecuaremos la red de saneamiento y
cumpliremos los compromisos de sos-
tenibilidad . Bonificaciones fiscales por
el uso de la deixalleria, mejora de nues-
tros caminos rurales.

EDUCACIÓ ,  CULTURA I JOVENTUT
Subvenció llibres de text i estudis d’idio-
mes als alumnes en edat escolar Exigi-
rem la construcció de la 3ª escola.
Garantirem la recuperació i conservació
del nostre patrimoni històric. Promou-
rem la Segona Festa Major a través de
participació ciutadana. Potenciarem el

Casal de Joves. Subvenció transport a
estudiants universitaris.

SERVICIO AL CIUDADANO
Conseguiremos un Ayuntamiento ágil
y eficaz, nos comprometemos a dar
respuesta en 5 días a cualquier peti-
ción ciudadana.  Garantizaremos ca-
lles y parques más limpios y un bus
urbano efectivo.

ESPORTS
Donarem suport als esportistes locals
que practiquen esports de competició.
Subvenció a les activitats esportives/te-
rapèutiques a afectats/des de fibromial-
gia i fatiga crònica.

PROPUESTAS  PARA  UNA ABRERA MEJOR

Puedes consultar nuestro programa íntegro  en www.ppabrera.com o solicitarnos una copia en info@ppabrera.com o tel. 661906796
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Un repte per la propera legislatura?
Actualitzar Abrera i preparar-la pels

propers 20 o 25 anys. 

Quines són les 4 propostes principals?
En primer lloc rebaixarem l’IBI un 15%,

sempre hem estat en contra de la pujada
abusiva del 2008 i no tindria sentit no fer
cap proposta per reduïr aquest impost.

En segon lloc volem impulsar un model
de turisme a Abrera basat en el patrimoni
històric i cultural. Crearem un centre per
la difusió del nostre patrimoni i obrirem un
museu-arxiu històric a la Masia de Can
Morral. 

En tercer lloc hem de crear un institut de
formació amb cursos de formació en noves
tecnològies, energies renovables, assistèn-
cia social i nous sectors econòmics emer-
gents, tot destinat a joves, aturats i gent
emprenedora.

I finalment cal impulsar programes de
voluntariat per poder oferir programes
d’assistència domiciliària i acompanya-
ment a la gent gran.

Com veus l’Abrera del futur?
Abrera està en un punt estratègic de les

comunicacions del país, i si ho acceptem
i ho aprofitem, Abrera té un futur molt es-

perançador. Durant els propers anys es
poden crear uns 1000 llocs de treball als
nostres polígons, i això només amb la in-
stal.lació del centre logístic de Mercadona
i les empreses proveïdores que hi vinguin,
però estic segur que altres grans empreses
optaran per instal.lar-se a Abrera.  Hem de
saber aprofitar les oportunitats.

I pels joves?
Els joves hem de poder gestionar el nos-

tre casal, igual que la gent gran gestiona
el Casal d'Avis. També subvencionarem un
25% el transport públic pels joves que
surten a estudiar cada dia fora d'Abrera. I
hem de crear una bossa d'habitatge de
lloguer per joves a preus assequibles, i
tenim diferents fòrmules per aconseguir-
ho.

Com és la gent que forma part de la can-
didatura?

Tenim des d’esportistes locals, un bo-
tiguer, professionals de l’ensenyament, de
la salut, gent del teixit associatiu d’Abrera,
estudiants, gent emprenedora, aturats,
professionals en atenció a la gent gran, i
gent jove. Presentem una candidatura molt
jove, però tots som gent preparada per
governar el nostre poble.

Un alcalde
jove per
actualitzar Abrera
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Quines són les línies principals
que defineixen el seu programa
electoral?

Proposem continuar centrant la
tasca de govern en la formació i
l’ocupació, on ja hem posat les
bases en l’últim mandat, homolo-
gant la nostra pròpia aula i formal-
itzant la cessió del sòl a la
Fundació Jaume Balmes per a la
construcció d’un centre de forma-
ció ocupacional i de taller d’oficis
al polígon Serra. Quant a l’ocu-
pació, amb l’execució de la urban-
ització del sector de Ca Margarit,
on s’hi instal·laran empreses de
primer nivell generadores d’ocu-
pació. El suport a tots els col·lec-
tius ha estat i seguirà sent
prioritari en la nostra acció de gov-
ern.

Com a partit d'esquerres, les polí-
tiques socials continuaran sent una
prioritat?

Hem consolidat una xarxa social
molt forta, de la qual han format
part entitats del poble. Contin-
uarem atenent totes les demandes
personals i familiars d’aquelles
persones que ho necessitin per
l’actual situació econòmica,
perquè ningú quedi enrere, ni en
educació, dependència, assistèn-
cia... La nostra prioritat, com sem-
pre, són les polítiques socials, mai
retallarem en això. 

Tenint en compte l'actual situació
econòmica, quines mesures preveu
en aquesta matèria? 

La situació del nostre Ajunta-
ment no és dolenta. La conse-
qüència que pels Ajuntaments
suposa la manca d’ingressos per
activitat econòmica, és que la
seva tresoreria pateix en situa-
cions puntuals. Cal buscar un cor-
recte equilibri entre la despesa i
els ingressos actuals. Reduirem
despeses ordinàries, és a dir,
seguirem fent bons serveis bus-
cant uns menors costos. D’altra
banda, millorarem l’eficiència per
reduir el cost energètic global del
municipi. Quant als ingressos, els
complementarem implantant al
municipi nova activitat
econòmica, com ja hem fet, que
aportarà recursos estables.

Quins considera que són els
reptes més importants dels propers
quatre anys?

Feina i formació per a tothom,
però sobretot per als més joves,
buscant la complicitat de les em-

preses amb els contractes de for-
mació. En el cas dels joves, facil-
itar l’accés a l’habitatge,
potenciant el de lloguer.

Aprovar definitivament el nos-
tre Pla General, que preveu la
preservació paisatgística, el man-
teniment del nostre conreu, la re-
cuperació de camins per
posar-los a disposició de tothom,
la correcta ordenació del territori
per dotar d’equipaments i de
zones verdes als barris i, tot això,
mantenint l’esperit i la identitat
del nostre poble. 

Preservar la cohesió social, per
mitjà de la nostra xarxa associa-
tiva, mantenint el suport del que
ara disposa; difondre i fer partí-
cip tothom de la importància de
les actituds cíviques.

Acabar els  equipaments pen-
dents, gaudint de la qualitat de
les nostres instal·lacions.

A aquestes eleccions es pre-
senta una nova candidatura, en-
capçalada per l’exalcalde al que
vostè va substituir.  Què li semblen
els motius que argumenta per fer-
ho?

No em semblen defensables
per la seva part. Si vol tornar a
ser alcalde ha de dir-ho honesta-
ment, i no carregant en els altres
la responsabilitat que sens dubte
li correspon desprès de vint-i-
tres anys d’alcaldia. Haig de
recordar-li que vaig ser el seu
regidor d’Hisenda i, per tant,
també em correspon algun mèrit
dels bons anys, tot i que, de-
sprés la crisi ha minvat la nostra
tresoreria. El nostre grup li ha
donat suport tots aquests anys i
ha defensat la seva gestió, cosa
que ell no ha sabut fer o no ha
volgut fer. Això, però, és una
anècdota, la qüestió és que hem
fet créixer el prestigi del nostre
poble arreu, que avui gaudeix de
molta solvència i de molt bona
imatge. És trist que a ell no l’im-
porti gens malmetre-la, pensant
només en el seu interès per-
sonal. Nosaltres tornem a dema-
nar la confiança perquè la força
d’anar Junts de nou, garanteixi
l’estabilitat a Sant Esteve. 

J.M.Garcia-Pastor

Enric Carbonell, candidat del PSC a l’Alcaldia de Sant Esteve Sesrovires

“Els reptes més importants són feina i formació,
facilitar l’accés a l’habitatge als joves, aprovar el Pla
General i preservar
la cohesió social”

Presentem una candidatura per afrontar junts el futur amb garantia d’estabilitat

JUNTS DE NOU
PER SANT ESTEVE

Enric Carbonell

enriccarbonell.cat
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El PSC i jo, com
a candidat, pre-

sentem el programa de govern per als
propers quatre anys en què la lluita
contra la desocupació en forma bona
part del programa. Així, posem a l’a-
bast dels empresaris i dels comer-
ciants locals oportunitats per millorar
la seva productivitat alhora que els
involucrem perquè facilitin als nos-
tres joves l’accés al treball, reforçant la
seva formació. 

En l’àmbit de benestar social, pro-
posem augmentar els serveis d’atenció
domiciliària i millorar les condicions
dels cuidadors. Per als joves, posem a
la seva disposició l’Oficina de suport al
jove per ajudar-los a exercir la seva vo-
luntat d’emancipació.

Pel que fa a les polítiques de medi
ambient, continuarem incidint en la
millora d’eficiència energètica de l’en-
llumenat i dels equipaments públics
i recuperarem noves rutes verdes
connectades amb els municipis veïns.

En els propers anys, implantarem
polítiques per contenir les despeses
ordinàries del municipi, però, davant
de tot, mantindrem les nostres prio-
ritats intocables: acabar les obres ini-
ciades i gaudir-ne les acabades,
millorar i conservar l’espai públic i po-
tenciar la nostra xarxa social per aju-
dar les persones que ho necessitin. 

Per tot això, us demano la con-
fiança per mantenir l’estabilitat a Sant
Esteve, Junts de nou!

Enric
Carbonell
Cap de llista 
PSC Sant Esteve

Després de 28
anys de Galcera-

nisme i del seu hereu Enric Car-
bonell, comença una etapa en la
que l’Entesa, primera força de l’o-
posició, volem posar les bases del
futur de Sant Esteve.

Democratitzar l’Ajuntament,
fent de la participació, el diàleg i
la transparència les eines quoti-
dianes. Sanejar econòmicament
el municipi, amb polítiques
d’austeritat i racionalitzant la
despesa. Planificar el futur urba-
nístic, econòmic i social, amb un
nou Pla General que dissenyi un
poble generador dels recursos
necessaris per mantenir els ser-
veis que necessitem però que no
destrossi el nostre entorn ni tren-
qui l’actual dimensió humana.
Donar prioritat a tots aquells ser-
veis bàsics que contribueixen a
millorar els nivells de felicitat de
la població: l’educació, la sanitat,
la seguretat i, especialment,
aquells serveis indispensables per
als que estan passant un mo-
ment difícil degut a la crisi. For-
mació, atenció social i fomentar
la creació de llocs de treball són,
per l’Entesa, objectius fonamen-
tals.

No hi ha dubte, amb l’Entesa,
GUANYEM EL FUTUR.

Jordi Borrell
Cap de llista
Entesa
Sant Esteve

A Sant Esteve,
el canvi en posi-

tiu!  Som un equip capaç de redre-
çar la situació actual del poble a
base de molta feina i tota la il·lusió.
Cal un canvi de actituds i de valors;
en la forma de tractar als veïns, res-
ponent les seves peticions d’una
forma ràpida i eficaç. L’Ajuntament
és la casa de tots, amb  transparèn-
cia i participació. Un  canvi en la
projecció del poble: evitem créixer
fins 20.000 habitants. Mantindrem
la identitat de Sant Esteve, les
arrels, l’estil propi de viure. Un
canvi en la recerca de ingressos.
abandonem la política del totxo i
els projectes urbanístics especula-
tius. 

Per contra, recolzarem les peti-
tes i mitjanes empreses, autònoms,
els emprenedors i el nostre comerç
local com els  generadors de ri-
quesa. Un canvi, en les prioritats:
el mercat laboral, el futur de la jo-
ventut. Un canvi en la gestió dels
recursos públics, els diners de tots.
Amb rigor, austeritat i agilitat.
Farem una auditoria. Que la igual-
tat entre dones i homes, sigui en
tots els aspectes de la nostra vida i
del poble per la llibertat individual
i col·lectiva. Sigueu amb nosaltres,
ambaixadors del canvi! EL DIA 22
VOTEU CIU.

Jaume
Campabadal
Cap de llista 
CiU Sant Esteve

El proper 22
de maig seran les

eleccions municipals i és el mo-
ment de decidir. Fer una elecció
idònia és molt important pel pro-
grés del nostre municipi. Per
aquest motiu, em torno a presen-
tar amb un partit nou i indepen-
dent: ARA I SEMPRE SANT
ESTEVE.

El meu equip i jo mateix hem
analitzat detingudament totes i ca-
dascuna de les propostes que ens
heu fet arribar. Les nostres priori-
tats són les persones, el territori i la
bona gestió econòmica amb auste-
ritat i eficàcia. Junts donarem res-
posta a les necessitats i inquietuds
actuals del poble. Sumem expe-
riència i preparació per tornar a
progressar.  La meva experiència al
capdavant de l’Ajuntament em va
servir per saber com exercir el
deure d’un alcalde i al servei de qui
haig d’estar. El meu nou equip té
l’empenta i la preparació per tornar
a situar ara, el nostre poble de nou
allà on es mereix, és a dir, com el
poble capdavanter que era.  

Tinc fe en vosaltres perquè sé
que la recuperació és necessària, i
sé també que és possible. Tots vo-
saltres, sesrovirencs i sesroviren-
ques, teniu l'última paraula. 

Ara és el moment! 

Joan Galceran
Cap de llista 
ARA i sempre
Sant Esteve

Esquerra-AM
Sant Esteve pre-

sentem a les properes eleccions
municipals un programa amb
una veritable vocació d’austeri-
tat, honestedat, compromís,
rigor i transparència amb l’objec-
tiu de ser decisius en el nou go-
vern que es constitueixi a
l’Ajuntament. 

Som conscients de la situació
econòmica global i, en conse-
qüència, creiem que cal un nou
model de municipi i un canvi en
la política local. Volem un govern
municipal seriós, responsable,
compromès amb Sant Esteve i re-
ceptiu a les necessitats reals dels
sesrovirencs. Treballarem de va-
lent per aconseguir-ho, la gent
d’Esquerra Sant Esteve podem
encarar aquest repte. Ens com-
prometem a informar puntual-
ment i objectivament del que
passi a l’Ajuntament, perquè
aquest ha de ser la primera porta
de defensa dels interessos dels
sesrovirencs, garantint els drets
de les persones. És hora d’impul-
sar polítiques per les persones,
d’impulsar un creixement soste-
nible i de pensar en la ciutadania.
És hora d’Esquerra – AM.

Necessitem el teu vot. Fes-nos
costat. VOTA ESQUERRA

Maria 
del Carme Rallo
Cap llista Esquerra-
AM Sant Esteve
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El canvi
en positiu

VOTA

Jaume Campabadal Torres

 BARRIS
 Tots el veïns tindran els mateixos serveis en tots el 
barris de Sant Esteve. Farem vials verds per passejar, 
comunicant els barris, així com jardins i parcs infan-
tils degudament equipats. Millorarem el servei i els 
contenidors de recollida d’escombraries. Tornarem a 
plantar els arbres en els carrers desforestats.

 ESPORT I CULTURA
 Revisarem el Pla Integral de l’Esport, especialment 
la concessió de la Pista Francesc Castellet i les futu-
res instal·lacions esportives. Redactarem un protocol 
que doni a totes les entitats les mateixes possibilitats 
d’accés a les ajudes.

 CREIXEMENT I OBRES 
 Revisarem el POUM i el projecte de futur del govern 
actual per evitar de créixer fi ns a 20.000 habitants. 
Aturarem les especulacions urbanístiques que dis-
torsionen la vida dels sesrovirencs, especialment el 
projecte de l’entrada del poble. No a projectes faraò-
nics. 

 HABITATGE
 La solució no passa per construir més sinó per apro-
fi tar el que ja existeix: procurarem aprofi tar els ha-
bitatges desocupats per facilitar lloguers econòmics 
per a joves.

 GENT GRAN I SANITAT
Cal mantenir els serveis actuals de benestar social. 
Incrementarem l’assistència domiciliaria per a la gent 
gran reduint despeses menys necessàries. Sanitat: 
el nou CAP com a prioritat en equipaments.

 DONES
 Pel protagonisme de la dona a Sant Esteve! La igual-
tat ha d’imperar en tots els aspectes de les nostres 
vides i en tots els àmbits del nostre poble.

 AUSTERITAT, AGILITAT I APRIMAMENT
 Gestió amb rigor dels recursos, dels diners de tots. 
Farem una auditoria; és a dir, un estudi real del que 
devem i del que tenim, per fer els plans a mitjà i a 
llarg termini.

 MERCAT LABORAL
 La feina és la nostra prioritat. Cal afavorir les peti-
tes i mitjanes empreses i els autònoms perquè es 
converteixin en l’autèntic motor econòmic i productiu 
del nostre poble. Reduirem al màxim la burocràcia 
per ampliar o començar els negocis. Millorarem les 
xarxes telemàtiques de comunicació i les viàries en 
els polígons. Farem que els programes de formació, 
capacitació i especialització tinguin el reconeixement 
i el suport de les nostres empreses. Crearem un viver 
d’empreses industrials per als emprenedors.

 COMERÇ LOCAL
 Elaboració d’un pla director del comerç local per po-
tenciar el teixit comercial i que les botigues puguin 
desenvolupar les seves activitats. Millorarem el nucli 
urbà com a zona de vianants perquè les botigues, 
els comerços i la restauració presentin la millor de les 
ofertes. 

 GENT JOVE
 Suport a la gent jove establint canals per facilitar l’ac-
cés al mercat laboral i a l’habitatge. Perquè volem 
que la gent jove gaudeixi els seus espais i pugui for-
jar el seu futur a Sant Esteve. Buscarem una major 
implicació de la joventut per recuperar les bones tra-
dicions per a joves i grans per la Festa Major.

 ENSENYAMENT
Potenciarem la formació combatent el fracàs esco-
lar dels nostres fi lls. Activarem la formació contínua 
i dotarem el Consell Escolar Municipal de caràcter 
vinculant, al qual donarem suport en totes les seves 
reivindicacions.

 Som un equip de sesrovirenques i sesrovirencs, 
“Els ambaixadors del canvi”, capaços de re-
dreçar la situació actual del consistori a base 
de molta feina i tota la il·lusió.

 Sant Esteve, ara més que mai, necessita un 
canvi, un canvi en positiu. Per escoltar les 
vostres peticions i resoldre-les amb efi càcia.

 Mantindrem la identitat de Sant Esteve, les 
nostres arrels, el nostre estil propi de viure, no 
volem un poble de 20.000 habitants.
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El nostre eslògan
penso que és molt

apropiat per fer un breu recull de les
propostes més destacades del nostre
programa. Unes propostes realistes
que, evidentment penso, s’ajusten al
moment actual, però també als eixos
bàsics del que volem que sigui el nos-
tre municipi els propers quatre anys.

Per davant de tot, i tenint en
compte els moments que vivim, la
prioritat serà l’atenció a les persones,
mantenint els serveis que hem anat
consolidant i si pot ser millorar-los;
un altre dels eixos és preservar el nos-
tre tresor més preuat, l’entorn natu-
ral. En l’àmbit de les infraestructures,
intentarem completar les ja existents
(carrer de les escoles – camí d’enllaç
nucli urbà-Miralles – portada d’aigua
d’ATLL a Can Sunyer i Valldaina –
completar les millores en les canona-
des d’aigua – reformes integrals de
l’actual CEIP i de les instal·lacions es-
portives del Taió – construcció de
pisos de protecció oficial per a joves).

Sense oblidar la gran responsabili-
tat i repte que tenim de sortir de la
crisi, i la situació econòmica que
estem vivint. 

Tots junts som la garantia. Junts
fem un Castellví de tots.

Lluís Tomàs Cap
de llista Indepen-
dents de Castellví
(INCAS-PM)

Els veïns i veïnes
tornem a decidir qui

ens governarà els propers quatre anys.
En aquesta ocasió, més que mai, es
poden confrontar bàsicament dues
opcions; una opció que ja ha donat
evidents motius  de cansament i es-
gotament propi de governar durant
molts anys, i per un altre costat un
projecte d’il·lusió i renovació com és
el de CiU.

A CiU hem format un equip prepa-
rat, honest i responsable el·laborant
un  programa de futur del nostre
poble comptant amb idees de to-
thom. Dins d’aquest programa  el pri-
mordial serà fer un anàlisi exhaustiu
dels comptes municipals,  per poder
marcar un pla de futur i treure de l’es-
tat ruïnós en que es troben les arques
municipals amb propostes, com per
exemple, treure un rendiment a tots
els edificis buits que tenim i que ens
costen molt de mantenir. Un altre
punt important serà la revisió i modi-
ficació  del projecte de clavegueram
de Can Sunyer-Valdaina, on ens com-
prometem  a que el projecte sigui més
econòmic que l’aprovat. L’ocupació de
veïns a l’atur, la llar d’infants i la segu-
retat ciutadana es troben també com
a punts destacats entre d’altres.

Joan Carles
Almirall
Cap de llista 
CiU Castellví

Cal fer front a les po-
lítiques restrictives del

governs que retallen cada cop més els
drets dels ciutadans que tant ens han
costat conquerir, especialment en as-
pectes tan necessaris com la sanitat i l’e-
ducació. 

Cal acabar amb la improvisació ela-
borant un Pla Estratègic que determini
les polítiques municipals. 

L’Ajuntament ha de complir les com-
petències pròpies: qualitat de l’aigua,
clavegueram, enllumenat públic, neteja
viària, asfaltat,  manteniment i poten-
ciació de  l’ecosistema. 

Volem espais de trobada per treballar,
assistir a conferències, esbargir-se i na-
vegar per internet.

Cal un transport públic de qualitat
per a tot el municipi facilitant-ne la in-
tegració i la convivència. 

Cal aconseguir una educació pública
abans dels tres anys i la gratuïtat dels lli-
bres de text de l’ensenyament obligatori. 

Cal exigir un creixement sostenible
garantint l’ús de les energies renovables. 

Ajuntament compromès al 100%,
ètic, transparent, descentralitzat i amb
polítiques participatives: Alcalde de
barri, meses d’entitats, consells de joves,
consells de gent gran i pressupostos par-
ticipatius. 

Antonio Zarco
2n. de llista
ICV Castellví

Constituimos una
agrupación de elec-

tores, vecinos de los barrios y urba-
nizaciones de Castellví de Rosanes y
queremos decir BASTA YA a la actual
política del equipo de gobierno. NO
NOS PARECE CORRECTO:

-El endeudamiento suicida al que
nos han lanzado.

-El empecinamiento en llevar ade-
lante un proyecto de cloacas al que
más de 140 vecinos han planteado
alegaciones (tantos vecinos NO PUE-
DEN estar equivocados), siendo ne-
cesario que CRAI movilizase a los
vecinos, instando un contencioso y
paralizando su puesta en marcha.

-La gestión de la concesión del
agua y la subida de precios sin prece-
dentes.

-El abandono de infraestructuras y
servicios en barrios y urbanizaciones,
pese a la enorme deuda contraída
por el equipo de gobierno.

La propuesta de CRAI incluye total
y absoluta claridad y transparencia,
atender las necesidades de los veci-
nos, respetar su voluntad, buscar el
consenso y gestionar los recursos con
eficacia y eficiencia. Con tu voto es-
peramos conseguirlo. Utiliza el
VOTO ÚTIL, VOTA CRAI.

Mª Angeles
Madrigal 
Cap de llista
CRAI

Les 11.469 persones que podran votar a les
eleccions municipals d’Abrera podran escollir
entre nou candidatures. Abrera és un dels mu-
nicipis del Baix Llobregat Nord on es presenten
més opcions per triar a les urnes: PSC, Ad’A,
PP, EU-IU, ICV, CiU, AM-E, PxC i SI. 

Respecte a les eleccions del 2007, el nombre
de candidatures ha augmentat en tres, ja que
aquest any es presenten per primera vegada els
partits: ICV, on Cristina Bigordà n’és la cap de
lista; SI, encapçalada per Antoni Sànchez; i PxC,
on el seu cap de llista és Francisco Bazán. A
més a més, en aquestes municipals repeteixen
com a caps de llista Maria Soler del PSC i actual
alcaldessa; Isabel Ruiz del PP i Iván Serrano de
EU-IU. 

A Abrera el nombre de dones i homes en
capçalant les llistes es bastant igualat. Hi ha
cinc homes: Sergi Santamaria (ERC), Miguel

Carrión (Ad’A), Iván Serrano (EU.IU), Francisco
Bazán (PxC) i Antoni Sánchez (SI); i quatre
dones: Maria Soler (PSC), Mònica Torre-Marín
(CiU), Cristina Bigordà (ICV) i Isabel Ruiz (PP). 

Pel que fa a Sant Esteve Sesrovires, són sis
les candidatures que concórren i 7.329 el nom-
bre de persones cridades a les urnes. Les llistes
que es presenten són PSC, EpSE, CiU, Es-
querra, PP i ARAses.  

A Sant Esteve es dóna el cas que hi ha dos
alcaldes que tenen l’opció de tornar-ho a ser. Es
tracta de l’actual, Enric Carbonell, del PSC, i Joan
Galceran, d’ARAses, que va ocupar el càrrec
abans que ell i també per part del PSC. Com a
alcaldables repeteixen aquestes eleccions Jordi
Borrell, d’EpSE, i Jaume Campabadal, de CiU. 

De les 6 candidatures de Sant Esteve només
una té com a cap de llista a una dona: Maria del
Carme Rallo, d’Esquerra, és la única candidata

a optar a l’alcaldia.
A Castellví de Rosanes, les 1.788 persones

amb dret a vot podran triar entre cinc candida-
tures: INCAS, CiU, ICV, CRAI i PP. Aquest és el
poble del Baix Llobregat Nord on menys candi-
datures es presenten per ocupar el govern local,
i és l’únic municipi on no es presenta ni el PSC,
ni ERC.

Els caps de llista que tornen a presentar-se a
les eleccions municipals de maig són l’actual al-
calde Lluís Tomàs d’INCAS i Joan Carles Almirall
de CiU. La resta, Josep Sanosa (ICV), Santiago
Enrique González (PP) i Maria Ángeles Madrigal
(CRAI) no van encapçalar cap llista en les dar-
reres municipals del 2007.  

Com es pot comprovar, Maria Ángeles Madri-
gal, de CRAI, és l’única dona que es presenta
en el primer lloc d’una candidatura.  

Les candidatures d'Abrera, Sant Esteve
i Castellví són a punt per les eleccions

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires Ajuntament de Castellví de Rosanes

Ajuntament d’Abrera 


