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El 13 de juny del 2015, quan vaig pren-
dre possessió del càrrec com a regido-
ra d’Educació i Comunicació, era cons-
cient de la responsabilitat que tenia 
davant de tots aquells que ens havien 
atorgat la seva confiança, mitjançant el 
vot: tocava treballar des del primer dia 
per portar a terme el nostre programa 
que, a més a més, ara havíem de com-
partir amb l’altra part de l’Equip de Go-
vern: els companys d’Alternativa.

El meu primer objectiu va ser reunir-me 
amb les direccions de tots els centres 
educatius i les diferents AMPA per pre-
sentar-m’hi i fer un primer intercanvi 
d’impressions. Comptem amb tres cen-
tres educatius que van d’infantil a pri-
mària, un institut-escola i un institut, 
tots públics, i vaig poder confirmar que, 
tot i tenint projectes diferents, els resul-
tats obtinguts deixen molt clar que el 
nivell de tots ells ens assegura que te-
nim una educació de qualitat al nostre 
municipi.

Què hem fet aquests dies des de la Re-
gidoria d’Educació?

• Oferim suport al monitoratge als dos 
centres que l’han perdut.

• Hem augmentat 2.500 € a cada cen-
tre per al projecte de suport a l’anglès, 
perquè creiem fermament que les llen-

gües són una eina per a tots els alumnes 
que, independentment de la formació 
que vulguin portar a terme, els serà de 
gran utilitat, per això, hem apostat des 
de l’inici amb els alumnes de la llar d’in-
fants municipal La Caseta.

• Donem un ajut universal de 50 € als 
alumnes matriculats als centres educa-
tius públics del municipi entre P3 i 4t 
d’ESO fins al curs 2018-2019, corres-
ponent a un acord entre els dos grups 
polítics que formem l’Equip de Govern, 
encara que a ERC considerem que les 
ajudes han de ser per a aquells que més 
ho necessitin i no han de ser universals. 
Per aquest motiu, vam haver de negoci-
ar per trobar un punt mig per arribar a 
un acord com a equip.

• Continuem desenvolupant el Projecte 
Educatiu de Ciutat (PEC). A dia d’avui ja 
té un nom propi, Projecte Educatiu de 
Castellbisbal, i el seu logo, i estem pre-
parant-ne el fòrum.

• Hem organitzat la Cavalcada de Reis 
2016; l’objectiu principal ha estat que els 
protagonistes fossin els nens i les ne-
nes, per això hem comptat amb l’Escola 
Municipal de Música Miquel Blanch. Ac-
tualment, estem treballant en la creació 
d’una comissió per preparar la propera 
cavalcada i així donar l’oportunitat de 
col·laborar-hi a tots els que hi estiguin 
interessats.

• Ja hem fet arribar un exemplar de les 
guies educatives per al curs 2016-2017 a 
les famílies amb fills/filles de tres anys; 
i a la resta de les famílies ho hem fet 
via correu electrònic, perquè volem fo-
mentar la sostenibilitat amb l’estalvi de 
paper. També hi hem incorporat les sub-
vencions i les dates de les convocatòries 
per als ajuts del curs 2016-2017.

• S’ha convocat el primer Consell Es-
colar Municipal. L’hem aprofitat per 
presentar-nos i ara ja estem preparant 

informació per continuar en contacte i 
treballant per al proper.

• Com iniciativa de l’Escola de Música 
hem adquirit un piano, una petició de 
fa temps que entre tots hem pogut fer 
realitat.

• Nou curs per facilitar l’accés als majors 
de 18 anys per a l’obtenció del graduat 
en educació secundària (GES).

• La biblioteca ha ampliat el seu horari 
per tal que els estudiants puguin fer-ne 
servir les instal·lacions al migdia.

I des de Comunicació?

• Hem canviat el format del butlletí per 
fer-lo més pràctic i amb connexió amb 
les noves tecnologies, com són els en-
llaços i els codi QR, per poder ampliar 
tota la informació segons la necessitat 
de cadascun. També estem treballant 
per oferir la informació amb la màxima 
transparència, de fet, complim amb el 
92,31% dels requisits que ens marquen 
des del Segell Infoparticipa, la immedi-
atesa des de totes les plataformes d’ac-
tualitat com són les xarxes i l’App.

• Tenim una secció fixa al butlletí per 
sensibilitzar sobre l’ús de la llengua ca-
talana.

Com em vaig comprometre, estic tre-
ballant amb tot l’equip des del primer 
dia i no deixarem de fer-ho perquè no-
saltres estem a la disposició de la po-
blació de Castellbisbal, per tirar enda-
vant tots els projectes que tenim i que 
ens proposeu. Farem tot el que sigui 
dins les nostres possibilitats per por-
tar-los a terme. Tenim la porta oberta 
dels despatxos per rebre els vostres 
suggeriments, no dubteu a contactar 
amb nosaltres!

Aviat farà un any des de la nostra en-
trada al govern municipal, tot un perío-
de d’experiència i aprenentatge. És una 
responsabilitat que assumim dia a dia 
per millorar el nostre poble, escoltar a 
tothom, ser propers i sobretot inten-
tar solucionar els problemes o neces-
sitats. Aquest temps ens ha servit per 
establir les bases i objectius del mandat, 
tot creant un equip de treball dins de 
cada departament de l’Ajuntament, que 
ens ajudarà a tirar els projectes enda-
vant. 

Essent regidors no només s’aprèn de 
l’àrea que un representa, ja que a la po-
sada en comú fa que puguem aportar i 
donar la nostra opinió en tot per solu-
cionar els problemes i mancances junts, 
de manera transversal.

Des de Patrimoni Cultural estem sa-
tisfets perquè les obres per consoli-
dar Can Pedrerol de Dalt començaran 
a l’estiu d’enguany. Si bé encara no 
està definit l’ús del futur equipament, 
sí que arranjar els fonaments i arreglar 
la teulada d’una masia amb un interès 
patrimonial tan gran, ja és una bona 
notícia. També l’ermita de Sant Joan 
de Benviure que, amb pocs anys havia 
patit una considerable degradació, ja ha 
començat el seu procés de restauració 
i consolidació de les parets. 

En la mateixa línia, hem ampliat el pa-
trimoni tradicional popular amb l’arri-
bada de la Mulassa durant la Festa Ma-
jor d’hivern. Un element que s’incorpora 
al seguici popular conjuntament amb 
els gegants, les cuques, els capsigranys, 
el ball de diables, etc.

En la part més festiva, hem treballat per 
donar un primer tomb a la festa de Car-
nestoltes i el seu funcionament. També 
enguany i juntament amb els Amics de 
Sant Antoni Abat hem apostat per or-
ganitzar la XIX Trobada Nacional dels 
Tres Tombs de Catalunya el proper 
dia 8 de maig, en commemoració als 
25 anys de l’entitat.

L’auditori continua amb la seva progra-
mació estable, ampliant l’oferta amb 
espectacles de renom i activitats vin-
culades amb altres departament com 

la Setmana de les Dones o les activitats 
dels centres educatius del municipi.

El Museu de la Pagesia està treballant 
per una millor dinamització oferint 
activitats que el complementin. S’ha 
fet una restauració de béns cedits per 
pota-rojos al Centre de Béns Immobles 
de Catalunya. Alhora, s’està treballant 
en l’organització de la fira del Dia Inter-
nacional dels Museus i en excursions lú-
diques i familiars, com les visites al pa-
trimoni pota-roig o l’excursió al Museu 
dels Traginers d’Igualada que es farà el 
29 de maig.

El projecte de la Casa de les Tradici-
ons està en fase d’estudi. En ella s’hi 
ha d’encabir el nostre patrimoni cultural 
festiu en un espai museístic que sigui 
ben viu i reflecteixi les parts més impli-
cades de les nostres festes majors, de la 
mà de les entitats. És sempre d’agrair 
la col·laboració que tenen les entitats 
en l’organització d’esdeveniments al 
nostre poble, són el punt fort de les 
festes i tradicions de Castellbisbal i es-
sencials per a la seva conservació.

Seguirem fent cultura, sempre oberts 
i disposats a escoltar noves propostes 
que ens pugueu fer. Amb un esperit 
crític constructiu i inclusiu esperem 
que tothom es pugui sentir represen-
tat dins el nostre ventall cultural.

Aprendre, treballar i 
evolucionar

Sergi Bonilla, regidor de Cultura i Patrimoni Cultural

Isabel Méndez, 3a tinent d’alcalde i regidora d’Educació i de Comunicació. 

10 mesos al govern



Aviat farà un any que ERC de Cas-
tellbisbal va aconseguir els millors 
resultats de la seva història tant 
en nombre de vots com de regi-
dors, com es gestiona aquest èxit?

El nostre equip executiu tenia molt 
clar que davant un pacte de govern 
amb el grup d’Alternativa calia que, 
com a mínim, dos dels tres regidors 
tinguessin una dedicació exclusiva 
per tal de suplir amb esforç, honra-
desa i professionalitat l’experiència 
política de l’equip dels companys de 
govern.

Teniu divergències entre els dos 
equips de govern?

ERC Castellbisbal és un partit genu-
ïnament independentista que tre-
balla des de l’àmbit local per acon-
seguir el seu objectiu nacional i 
Alternativa no és un partit indepen-
dentista: això fa que de vegades no 
ens posem d’acord en temes d’àmbit 
nacional. Sí que ens hi posem, amb 
més facilitat, en la majoria de temes 
d’àmbit local.

La transparència municipal és un 
dels temes en què tots els partits 
us poseu d’acord? 

Efectivament, l’Ajuntament és el res-
ponsable d’una bona part dels ser-
veis públics, de polítiques d’inversió 
social, de dinamització econòmica i 
transparència. Estem treballant per 
la transparència i la radicalitat de-
mocràtica que és un dels pilars del 
nostre programa electoral tot con-

tinuant la feina que havia començat 
l’antic equip de govern i que nosal-
tres tenim l’obligació de millorar grà-
cies a la bona entesa professional 
que tenim amb les companyes de 
Comunicació.

Pel que fa a la Borsa de Treball, hi ha 
la percepció que les coses no funci-
onen, és un departament en què cal 
fer una reorganització urgent?

Una de les coses que ens van cridar 
més l’atenció quan vam començar 
a treballar a l’Ajuntament, va ser 
l’enorme qualitat tècnica i humana 
de tot l’equip de Promoció Econò-
mica. Una cap de departament, dos 
tècnics i una administrativa estan 
duent a terme una feina ingent i 
sovint desagraïda, intentant donar 
servei a més de 350 empreses, 800 
autònoms i unes 750 persones que 
estan buscant feina. Algú pot creure 
que tres tècnics i una administrativa, 
per molta bona voluntat i professio-
nalitat que hi posin, poden gestionar 
a la perfecció tot aquest entramat i 
més de 50 activitats diferents que 
es duen a terme al llarg de l’any com 
poden ser: els cursos ocupacionals, 
el club de la feina, activitats de co-
merç, mercat, treball en xarxa, viver 
d’empreses, atenció al públic, etc. ?

I quines accions dureu a terme per 
paliar aquesta situació?

A finals de l’any 2015 vam encarre-
gar una auditoria externa per conèi-
xer els aspectes que hi podríem 
millorar i en són molts. En aquests 

moments n’estem analitzant els re-
sultats amb tot l’equip tècnic i espe-
rem definir un pla d’acció a curt, mig 
i llarg termini abans de l’estiu.

Quins temes us fan sentir especi-
alment decebuts quan es treballa 
en una Administració pública?

Hi ha dos temes que els tenim més 
que comentats amb els companys 
de l’Executiva. El primer és l’enorme 
burocràcia que existeix en l’Adminis-
tració en general, que fa que entre 
pensar, dissenyar, decidir i executar 
hi hagi un interval de temps massa 
llarg. I el segon és el fet de tractar 
amb tantes persones en aquest 
vaixell que es diu Ajuntament. Les 
persones som totes complexes per 
naturalesa i amb ritmes de treball 
diferents. Trobar el millor de cadas-
cú i que hi hagi una bona relació i 
transversalitat entre regidories serà 
la base de l’èxit per arribar a bon 
port, per arribar a l’excel·lència que 
tots desitgem.

I temes que us facin sentir orgullo-
sos?

Quan executes temes d’àmbit local 
tens una satisfacció enorme però 
sempre hi ha encerts que cal ana-
litzar i errors que cal corregir. L’inici 
d’un servei públic nou d’emprenedo-
ria com és el Viver d’Empreses, el fet 
d’implementar la llengua catalana 
en el paquet Office a tot l’Ajunta-
ment o tornar a posar a l’ordre del 
dia la sobirania fiscal són només tres 
de molts aspectes dels quals estem 
satisfets.

Respecte a l’exercici de la sobira-
nia fiscal, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar el 2014 una moció pre-
sentada per CiU, la qual va tenir el 
suport d’Alternativa, des de quan 
s’estan pagant l’IRPF i l’IVA a 
l’Agència Tributària de Catalunya?

Ens agradaria dir que s’està duent 
a terme des que així es va decidir 
en aquell Ple, però no ha estat així. 
Aquella moció va ser una entabana-
da i només es buscava el titular per 
captar els possibles vots sobiranis-
tes de cara a les eleccions de l’any 
següent. En aquests moments la 
situació és una altra i ERC Castell-

bisbal està demanant des de fa més 
de sis mesos que s’exerceixi aquell 
acord del Ple però, malauradament, 
els companys de govern ens han dit 
que “sí, però no“. 

Què vol dir “sí, però no“ ?

A Alternativa han de fer autèntics 
equilibris dignes d’uns bons malaba-
ristes per intentar acontentar tant el 
sector més sobiranista de les seves 
files com el sector més unionista i, 
en aquests moments, creuen que la 
Generalitat no ofereix les garanties 
legals adequades. 

Penso que el que s’haurien de pre-
guntar és el següent: quan van de-
cidir donar suport en aquella moció 
juntament amb CiU, la Generalitat 
oferia les garanties legals adequa-
des? És evident que al juliol del 
2014 la Generalitat oferia les matei-
xes garanties que avui en dia i, per 
tant, és fàcil pensar que van votar 
intencionadament un sí en el Ple es-
sent conscients que mai no es duria 
a terme aquesta iniciativa, ja que 
encara avui es necessita el suport 
explícit de l’alcalde i, ara mateix, no 
el tenim.

Quins seran a partir d’ara els pas-
sos d’ERC Castellbisbal?

Continuar treballant per complir el 
programa electoral és un tema prio-
ritari per a qualsevol grup municipal 
que estigui governant, de fet, és per 
això que ens van fer confiança els 
nostres votants en les darreres elec-
cions del maig del 2015.

Anar consolidant dia a dia la nos-
tra secció local i construir els fona-
ments d’allò que ha d’ésser un partit 
potent a Castellbisbal per ajudar en 
la construcció d’un país nou, social-
ment més just, econòmicament més 
pròsper i culturalment més ric.

Parlem amb Toni Pons,
1r tintent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica

Estem treballant per la 
transparència i la radicalitat 
democràtica

Exposició  
“Llibertat!” sobre la 
lluita dels catalans 
pels drets socials i 
nacionals (872-2014)

Del 22 al 24 d’abril

Horaris: 
• Divendres 22:   

inauguració a les 20.00 hores

• Dissabte 23: 
de 10.00  a 20.00 hores

• Diumenge 24: 
de 10.00 a 13.00 hores

Lloc: 
C. de Pi i Margall, 4

 Sant Jordi 
23 d’abril

visiteu-nos a la paradeta 
i emporteu-vos-en  

una rosa!!


