
El 24 de maig s’apropa i Esquerra 
Republicana de Castellbisbal està 
preparada per, amb el vostre suport, 
tirar endavant reptes i projectes per 
al poble. El fet que siguem l’únic par-
tit que ha signat els cinc punts de 
compromís amb l’Assemblea Nacio-
nal Catalana, fa que siguem l’única 
força que ha posat els interessos de 
país per davant dels de partit. Els 
integrants de la nostra llista vam 
pensar que en l’eslògan s’hi havia 
de plasmar el ferm compromís amb 
Castellbisbal, però també sense 
deixar de banda la nostra voluntat 
d’aconseguir que Catalunya esde-
vingui un estat independent: #fem-
Castellbisbal en un #noupaís. 

Volem que us sumeu a aquest lema 
i ens feu costat. El vostre suport és 
imprescindible per  poder fer realitat 
el programa electoral del qual teniu 
un resum en aquesta revista, però 
que podeu descarregar sencer des 
de l’espai web o demanar-lo en pa-
per a algun membre de la llista o de 
la secció local.

La llista d’ERC Castellbisbal la inte-
grem 18 persones que hem fet un 
pas endavant i hem assumit un com-
promís amb la vila. Som gent jove, 
amb empenta i engrescats a millorar 
Castellbisbal. N’hi ha que hem nas-
cut al poble i n’hi ha que ja fa uns 
anys que hi vivim, però tots l’esti-
men i volem que sigui el millor lloc 
per viure-hi. Alguns vivim en el nu-
cli urbà, i d’altres en urbanitzacions. 
Molts ens belluguem activament en 
diverses activitats del poble, des 
dels qui practiquem esports als qui 
col·laborem amb diverses entitats 
culturals. Moltes mares i molts pares. 
Cadascun ens dediquem professio-
nalment a un àmbit diferent i això ha 
fet que puguem nodrir el programa 
electoral d’una gran varietat i sabent 

de què es parla, sempre vetllant per 
fer el millor per Castellbisbal: tenim 
persones que disposen del seu pro-
pi negoci, treballadors d’empreses 
del poble, botiguers, administratius, 
metges, professors, estudiants... 

Tota aquesta gent que forma part 
de la llista, i d’altres que no hi són 
però que han anat venint a les reu-
nions que hem celebrat, han fet que 
el programa electoral d’Esquerra 
Republicana de Castellbisbal sigui 
el vostre i que, de ben segur, us hi 
pugueu sentir representats. A més, 
des de fa mesos ens hem reunit amb 
entitats esportives, culturals, socials 
i juvenils perquè ens indiquessin les 
seves mancances i els seus plans 
de futur. A més, han estat molt pro-
ductives les reunions i converses 
de carrer amb les urbanitzacions 
de Castellbisbal. Els vam assegurar 
que ens tindran al seu costat i els 
farem un seguiment periòdic, tant 
si entrem a govern com si quedem a 
l’oposició. Volem que la nostra llista 
sigui la vostra llista.

El proper 24 de maig, voteu el vos-
tre programa, voteu la vostra gent, 
voteu un CASTELLBISBAL millor i 
pròsper, voteu CATALUNYA, voteu 
ESQUERRA REPUBLICANA!

Feu-nos confiança i ens tindreu 
ben a prop!

#femCastellbisbal en un 
#noupaís

He estat col·laborant amb ERC Castellbisbal en la redac-
ció del seu programa electoral, en les paradetes al carrer 
per Sant Jordi, en la penjada de cartells i en altres actes i 
feines que es faran durant la campanya electoral. 

En aquest dies que hem passat junts, m’he trobat amb 
persones amb il·lusió, amb el peus a terra i moltes ganes 
de fer, a Castellbisbal, el que diu el seu eslògan, #UN NOU 
PAÍS.

Hi ha una llista amb gent nova i gent de sempre, perquè 
s’hi barregen l’experiència amb les ganes de treballar dels 
que són nous en política.

El seu cap de llista, el Toni, és il·lusió, transparència, 
honestedat, energia, republicanisme, confiança i 
convicció. Tot el que veig en ell m’agrada perquè governi 
Castellbisbal.

ERC Castellbisbal pot ajudar el poble, no en dubtis, jo ho 
tinc molt clar: aquesta és la millor opció per tenir un go-
vern d’esquerres a Castellbisbal!

Francesca Torras

Preu: 5€ (Els tiquets es vendran el mateix dia a partir de les 19.00 h)

US HI ESPEREM!
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Dies enrere, tot just abans de començar la campanya per les mu-

nicipals d’enguany, un parell de veïns del poble coneguts meus 

em varen preguntar qui era l’Antoni Pons, no el coneixien... Si us 

he de ser sincer, jo tampoc no el coneixia, feia tot just un parell 

de mesos que me l’havien presentat i, de llavors ençà, he pogut 

tractar-lo i coneixe’l de més a prop.

Us puc dir que és una persona molt senzilla, de tracte cordial, 

té molt d’interès a conèixer i debatre punys de vista i opinions 

que no coincideixen amb el que ell pensa; té també un caràcter 

treballador, amb moltes ganes de fer coses, l’amoïnen els temes 

importants que patim com a societat, com la problemàtica social 

produïda per aquesta profunda crisi econòmica; també, la crisi 

moral i de valors que té una part important de la nostra societat.

Vol, com jo, un poble cohesionat i amb estima pel seu municipi 

i la seva gent. L’Antoni Pons ha sabut formar un bon equip de 

gent al voltant seu: gent solvent, senzilla i planera com ell, amb 

ganes de consolidar l’Esquerra Republicana de Catalunya que 

tots volem per Castellbisbal.

El 24 de maig , feu-los confiança, jo ho faré.

Francesc Domínguez Fuster

Ens trobareu a: 
Tel. 672 449 921

ercastellbisbal@gmail.com

Seguiu-nos a:

 /esquerra.castellbisbal

 /ERCastellbisbal

Divendres, 22 de maig a partir de les 21.00 h · Al Pati de l’Esbarjo

Acte final de campanya
Botifarrada i final de festa amb Dj. Ribas

www.esquerra.cat/castellbisbal



FEM POLÍTIQUES 
DE SANITAT
• Treballarem per tal d’oferir el servei 

d’urgències  mèdiques les 24h durant 
tot l’any i perquè aquest sigui de 
qualitat.

• Augmentarem les freqüències dels 
autobusos cap als hospitals de 
referència.

• Durem a terme campanyes a les 
escoles per a la promoció d’estils de 
vida i d’alimentació saludables.

FEM POLÍTIQUES 
ECONÒMIQUES
• Crearem un subvenció per a tots 

aquells comerços o petites empreses 
que contractin majors de 45 anys 
preferentment amb càrregues 
familiars, joves menors de 25 anys o 
aturats de llarga durada.

• Impulsarem la creació d’un viver 
d’empreses.

• Potenciarem la instal·lació de noves 
empreses no contaminants i amb un 
alt valor afegit.

• Estudiarem la viabilitat de construir 
un mercat municipal,  on els 
productes ecològics, de proximitat i 
amb envasos sostenibles hi tinguin 
una especial rellevància.

FEM POLÍTIQUES 
TERRITORIALS
• Estudiarem la possibilitat de fer del 

nucli urbà un veritable eix comercial, 
on els cotxes tinguin un accés 
restringit en horari d’obertura dels 
comerços.

• Incrementarem les freqüències dels 
autobusos entre les urbanitzacions 
i el casc urbà i treballarem amb 
les associacions respectives per 
tal de protocol·litzar un programa 
de manteniment de totes les 
instal·lacions públiques existents.

• No crearem més sòl urbanitzable 
en el poble en els propers anys, fins 
que aconseguim un equilibri entre 
població, serveis i medi ambient.

FEM POLÍTICA  
NACIONAL
• ERC Castellbisbal és l’únic partit del 

poble que ha signat els cinc punts que 
ens va proposar l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC).

FEM POLÍTIQUES 
D’ESPORT
• Elaborarem i executarem plans de 

manteniment, millora i possible 
instal·lació de nous equipaments 
esportius.

• Aprofitarem les instal·lacions 
esportives d’escoles i instituts.

• Millorarem i potenciarem els circuits 
rurals i urbans, ja siguin per caminar, 
córrer o anar en bicicleta.

• Fomentarem la formació de tècnics 
esportius i entrenadors.

• Crearem el Consell de l’Esport, amb 
les entitats esportives federades, 
escolars i de lleure.

FEM POLÍTIQUES  
SOCIALS
• Impulsarem un estudi per construir 

una residència per a la gent gran.

• Ajudarem a aquelles persones que 
no puguin fer front a les necessitats 
bàsiques diàries.

• Donarem suport a les famílies més 
necessitades i amb risc d’exclusió 
per tal que tinguin accés a un lloguer 
social d’habitatge i a beques menjador 
per als fills.

• Ajudarem la gent gran, amb 
programes de voluntariat.

FEM POLÍTIQUES 
CULTURALS
• Garantirem un espai físic a les entitats 

culturals del poble per tal que hi 
puguin treballar còmodament i hi 
puguin guardar tot el seu material.

• Consolidarem i enfortirem les 
tradicions culturals i el patrimoni 
material i immaterial del poble.

FEM POLÍTIQUES  
PER A JOVES
• Impulsarem la creació d’un casal 

juvenil per tal que els joves s’hi puguin 
interrelacionar i que sigui gestionat 
per ells mateixos.

• Oferirem una major flexibilitat dels hora-
ris de la biblioteca i de les sales d’estudi.

• Ampliarem notablement l’oferta 
d’habitatge públic de lloguer.

FEM POLÍTIQUES 
DE RADICALITAT 
DEMOCRÀTICA
• Donarem suport a totes les mocions, 

iniciatives populars o participacions 
ciutadanes que vagin en defensa del 
nostre poble i, per tant, del nostre 
país: Catalunya.

• Crearem l’oficina de proximitat del 
regidor.

• L’Ajuntament portarà un registre 
públic d’empreses contractades.

• Els ciutadans podran requerir 
informació sobre qualsevol assumpte, 
conèixer la identitat del funcionari 
que se’n responsabilitza i l’estat de 
l’expedient en cada moment.

• Impulsarem que s’homogeneïtzin els 
criteris retributius en l’Administració 
local.

FEM POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA
• Plantejarem estratègies per tal que 

aquelles persones que no parlen 
o escriuen en la nostra llengua ho 
comencin a fer. 

• Promourem el programa Voluntariat 
per la llengua per tal que el català 
sigui la llengua d’acollida dels 
immigrants.

FEM POLÍTIQUES 
D’EDUCACIÓ
• Treballarem per aconseguir més cicles 

formatius en el poble: potenciarem la 
formació professional i recuperarem la 
figura de l’aprenent.

• Donarem a l’ensenyament totes les 
eines que necessiti com a servei 
públic de primer ordre.

1 Toni Pons i Vilaplana

2 Sergi Bonilla i Sellarès

3 Maria Isabel Méndez i Fernández

4 David Asensi i Cortès

5 Maria Pastallé i Pastallé

6 Jordi Piera i Cano

7 Gemma Pidelasserra i Martí

8 Josep Lluís Grau i Vila

9 Miquel Quiles i Castro

10 Ruth de Tomàs i Meler

11 Elvira Mercedes Lora i Gómez

12 Gerard Torralba i Meseguer

13 José Antonio Ondiviela i Cariteu

14 Maria del Pilar Badàs i Blanco

15 Pedro Jorge Palahí i Guzmán

16 Maria Cristina Farrè i Belver

17 Àngel Pérez i Bermejo

18 Jordi Martínez i Nieto
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Entra a www.esquerra.cat/castellbisbal i consulta el programa electoral sencer
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