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EXPERiÈNCiA i COMPROMÍS
Som persones amb experiència. 
Persones compromeses amb Capellades,  amb els 
capelladins i les capelladines.
Persones que escoltem, perquè només el que fem 
entre tots, ho fem millor. 
Ara venim de quatre anys de tristor. 
De perdre la piscina a l’hivern o el Castell de Focs, 
de gastar molt en propaganda i menys en entitats, 
d’enterrar  diners en túnels que no van enlloc,  de 
veure una biblioteca que no s’acaba mai i que quan 
obre no té llibres.
Però no sempre ha estat així. Abans, amb Esquerra, 
milloràvem  les  nostres  escoles,  construíem  una 
residència,  remodelàvem  La  Lliga,  començàvem 
una deixalleria que altres han trigat anys a obrir...
I  no  només  fèiem  obres,  també  milloràvem  els 
serveis d’assistència social per a les persones amb

més necessitats i  teníem un bon servei d’inserció 
laboral per ajudar a les persones sense feina.
Doncs  bé,  amb  rigor,  transparència  i  voluntat 
d’arribar  a  acords,  podem  deixar  enrere  aquesta 
situació depriment. 
I ho hem de fer amb prioritats clares, perquè quan 
hi  ha  menys  diners  és  quan  més  hem  d’afinar. 
Prioritats  com l’educació,  els  serveis  socials  o  la 
promoció  econòmica  i  l’atenció  a  les  persones  a 
l’atur,  que  són  els  serveis  que  cada  cop  més 
capelladins i capelladines necessiten. 
I  tot  sense perdre de vista l’atenció a les  petites 
coses del dia a dia, les que ens fan viure a gust a 
Capellades.
Això  és  el  que  us  oferim  la  gent  d’Esquerra, 
persones  amb  experiència  i  compromesos  amb 
Capellades.
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ÀNGEL SOTERAS ENCAPÇALARÀ 
LA NOSTRA LLISTA
El passat dissabte vam presentar la nostra llista a Ràdio Capellades. 
Segons  Àngel  Soteras,  anterior  alcalde  i  que  tornarà  a  ser-ne  el  
número  1,  es  tracta  d’una  llista  de  “persones  compromeses  amb 
Capellades, amb experiència municipal o amb entitats la major part.  
Des d’Esquerra pensem que la situació és força complicada i que, per  
tant,  cal  aportar-hi  tot  el  saber  fer  acumulat  per  persones  com la  
Núria Mora, el Jordi Batlle, el Jaume Morera, la Cristina Roca o el qui  
en va ser alcalde, Martí Soler”. 
Àngel  Soteras  va acudir  a  l’emissora  acompanyat  de  la  número  2, 
Núria Mora, i de tres de les novetats de la llista d’Esquerra, l’Esther  
Ramos,  la  Vanessa  Postigo  i  el  David  Junyent.  Va  destacar-ne  la 
implicació  i  va  valorar  de  forma  especialment  positiva  la  seva 
capacitat d’aportar nova energia i també noves visions a un projecte 
sempre viu que aspira a respondre les necessitats i inquietuds de tots els capelladins i capelladines. En aquest 
sentit, Àngel Soteras insisteix que no es tracta d’”encaixar noves persones en un projecte ja definit sinó de  
construir-lo conjuntament, amb noves mirades sobre la realitat capelladina i noves idees per transformar-la”.

Núria Mora, Jordi Batlle i
Jaume Morera acompanyen 
Àngel Soteras als primers llocs
Tres regidors  experimentats faran costat  a Àngel  Soteras  a la llista 
d’Esquerra.
Núria Mora ha estat regidora amb anterioritat i del seu breu pas per 
l’anterior govern d’Esquerra és l’inici de la millora de les instal·lacions 
del  poliesportiu  municipal,  finalment  inaugurada  aqueta legislatura. 
Actualment és una de les representants de l’Ajuntament al patronat de 
l’Escola Bressol Vailets i responsable d’Urbanisme del grup municipal 
d’Esquerra.
Jordi  Batlle  va ser  responsable  de Comerç,  Turisme,  Comunicació  i 
Noves Tecnologies del 2003 al 2007 amb Esquerra a govern i, entre 
altres  accions,  la  senyalització  turística  i  de  serveis  present  avui  a 
Capellades o l’inici del desplegament de la xarxa wi-fi a Capellades són 
fruit de la seva actuació.
Jaume  Morera  va  ser  regidor  de  Medi  Ambient  durant  el  govern 
d’Esquerra i és gràcies a la seva insistència que Capellades disposa 
actualment de Deixalleria Municipal ja que va aconseguir no tan sols 
l’aprovació del projecte sinó també la subvenció necessària per a la seva construcció. A hores d’ara és el 
representant d’Esquerra a la Fundació Consorts Guasch (Residència).
El  nostre cap de llista,  Àngel Soteras,  es mostra especialment satisfet per poder oferir  un equip altament  
experimentat  i  molt  cohesionat.  “La  situació  de  l’Ajuntament  és  prou  complicada  i  no  creiem  que  sigui  
moment d’experiments –opina-. Més que mai necessitem equips que sàpiguen treballar i que sàpiguen fer-ho  
junts i això és el que la gent d’Esquerra hem demostrat i oferim, la nostra experiència i el nostre compromís.”
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ESQUERRA i REAGRUPAMENT, JUNTS A CAPELLADES La nostra llista
Esquerra  Republicana  de  Catalunya  comptem 
enguany  amb  la  participació  del  membre  de 
Reagrupament  David  Junyent  com  una  de  les 
nostres principals incorporacions. L’Àngel Soteras, 
el  nostre  candidat,  es  mostra  especialment 
satisfet:  “Incorporar persones de Reagrupament  
a  les  llistes  d’Esquerra  demostra  que elspartits  
són capaços de posar-se d’acord i treballar junts i  
això  és  important  i  hi  ha  molta  gent  que  ho  
espera,  però en el nostre cas les persones són  
més importants que els  carnets i  amb el  David  
Junyent ens hem entès de seguida i  tenim tots  
clar que del que es tracta és de Capellades.”

1.- Àngel Soteras 

2.- Núria Mora

3.- Jordi Batlle 

4.- Jaume Morera 

5.- Esther Ramos

6.- Jaume Solé

7.- Vanessa Postigo

8.- David Junyent 
(Reagrupament)

9.- Cristina Roca 

10.- Frederic Riu

11.- Ester Torres

12.- Lurdes Sala

13.- Daniel Ferrer

S1.- Juli Molner

S2.- Dolors Soteras 

S3.- Jordi Bartrolí 

S4.- Inés López

S5.- Joan Josep Peris

S6.- Joan Prat

S7.- Rosa Mora

S8.- Assumpció 
Tutusaus 

S9.- Eva Monteagudo

S10.- Martí Soler

ESTHER RAMOS s'incorpora a la llista d'Esquerra
Esther  Ramos  és  una  de  les  incorporacions 
destacades a la llista d’Esquerra. L’Esther treballa 
com a coordinadora del monitoratge de menjador 
i com a vetlladora  a l’escola Marquès de la Pobla 
i,  a  més,  és  la  responsable  d’activitats 
extraescolars  de  teatre.  Segons  Àngel  Soteras, 
número  1  d’Esquerra,  “amb  l’Esther  guanyem 
una  persona  compromesa,  treballadora  i  amb  
ganes de fer coses, però que toca de peus a terra  
i  que  és  conscient  de  la  dificultat  del  moment  
precisament perquè tracta amb molta gent i molt  
diversa.  Resumint,  el  que  ha  de  ser  un  bona  
regidora.”

VANESSA POSTIGO participa també al projecte 
d'Esquerra
No  fa  molt  que  viu  a  Capellades  però  sí  el 
suficient per estimar el poble i la seva gent i, al 
mateix  temps,  per  començar  a  participar 
activament per millorar-lo després de comprovar 
com  aquests  darrers  quatre  anys  els  nostres 
serveis van a menys. En paraules d’Àngel Soteras, 
“la  Vanessa representa un perfil  cada cop més  
nombrós, el de persones que fa relativament poc  
que són a Capellades, lluitadores i compromeses  
als llocs d’on venien i  que tot  just  comencen a  
trobar  com  canalitzar  la  seva  energia  a  
Capellades. És una energia que com a poble no  
podem  continuar  desaprofitant  i  trobo  
especialment significatiu que persones com ella  
comencin a fer-ho a través d’Esquerra”.
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Esquerra  presenta  una  moció  per  destinar  la 
despesa de butlletins municipals a despesa social
Vam presentar una moció per arribar al compromís 
de no editar cap nou butlletí municipal aquest any 
2011 i destinar l’estalvi aconseguit a la prestació de 
serveis socials, educació i subvencions a entitats.
Ho vam fer  després  de  comprovar  com el  passat 
desembre va ser editat i distribuït un butlletí en un 
moment  de  fortes  retallades  pressupostàries  que 
afecten molts dels  serveis  que reben o rebien els 
ciutadans  de  Capellades  i  moltes  de  les  subven-
cions  que  fan  viable  l’actuació  de  la  major  part 
d’entitats  capelladines.  Ja  en  aquell  moment  els 
d’Esquerra  vam  sol·licitar  que  s’estalviés  aquesta 
despesa i CiU va desatendre la nostra petició.

Ho vam fer  pensant que ningú entén que en una 
situació  com l’actual,  amb serveis  socials  que no 
donen l’abast o llistes d’espera de dos i tres mesos 
al  Servei  d’Inserció  Laboral,  el  nostre  Ajuntament 
destini recursos a butlletins, així que esperem que 
els nostres companys, tant a l’oposició com, fins i 
tot a govern, recolzin la moció.
La  sorpresa  és  que  la  proposta  encara  dorm  als 
calaixos  de  l’Ajuntament  i  que,  mentrestant,  CiU 
encara  va  editar  un  altre  butlletí  descaradament 
propagandístic. El que es va repartir el dia de la fira.

Biblioteca tancada... fins quan?
Amb Esquerra a govern, Capellades va iniciar la construcció d’una nova 
biblioteca.
Una  bona  biblioteca,  moderna,  àmplia,  plena  de  llum...  el  que  ens 
mereixem els capelladins i capelladines! I ho vam fer en un lloc cèntric,  
tan  emblemàtic  com havia  estat  el  Cafè  Catalunya,  recuperant  l’antic 
safareig i fent reviure així una part de la nostra història.
Quatre anys després –quatre anys perduts-, CiU va organitzar una jornada de portes obertes per mostrar-nos 
les parets pelades de la Biblioteca que no volien construir.
Doncs bé, encara que hagi estat un acte clarament electoralista, Esquerra celebra que finalment, després de 
perdre el temps i augmentar el cost, CiU hagi decidit mostrar la nostra Biblioteca, la de tots els capelladins i  
capelladines, i desitja que tots treballem a partir d’ara per acabar-la de debò.
Esquerra ho farà.
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