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Butlletí informatiu d’ERC Castelldefels

El mes d´abril ens recorda fites que fariem bé de no oblidar. 
Com aquell 14 d’abril 1931 on després d’unes eleccions 
municipals, on ERC va guanyar amb prop de 3319 regidors 
arreu de Catalunya, Macià proclamava la República Catalana. 
Una demostració del poder de la gent, de la força dels homes i 
dones que lliurement escollim el seu futur per caminar cap un 
horitzó comú de llibertat.
Ara, a les portes de les eleccions municipals del proper 22 de 
maig, tornem a creure en els mateixos valors d’aquells dies  
amb la mateixa empenta i ganes de transformació social i 
nacional. Ens apleguem al voltant de les sigles d’ERC per 
treballar des de Castelldefels per la transformació política i 
per la ciutadania de la nostre ciutat.
Volem reinventar Castelldefels, reivindiquem que hi ha altres 
maneres d’entendre i de fer política, sense inventar res, però 
radicalment democràtics. Creiem que les persones i el seu 
benestar estan per sobre dels interessos d´una minoria que 
ara vol fer pagar la crisi als de sempre, als ciutadans

El nostra compromís és amb Castelldefels i amb la 

construcció nacional del nostre país des del municipalisme.
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Que què diuen? Ens volen donar gat per llebre!
Amb la llibertat que em dóna no ser candidata a les properes eleccions municipals, però amb la il•lusió intacta pel projecte 
que m’ha dut a fer aquest servei durant vuit anys vull cridar, sí he dit cridar ben fort davant de veus que s’alcen dient que 
el nostre és un projecte... poc independentista... i ho diuen a gent que fa més de trenta anys que hi ha deixat la pell sense 
cap reconeixement, o bé que és un projecte massa d’esquerres, i doncs, què volíeu que fóssim de dretes?. Perdoneu però 
en aquest espai ja hi és Convergència i la seva companya Unió amb missaires i altres herbes abraçada als socialistes i a 
IC- EuiA al govern municipal. I vull cridar perquè que ho diu qui pretén, sense haver encara demostrat res, ocupar un espai 
que no s’ha treballat, una veu independentista a l’Ajuntament i d’esquerres, sí, i republicana a l’oposició municipal durant 
vuit anys i vénen amb vares de mesurar... vares de mesurar qui no té res per oferir qui no pot passar comptes perquè no 
ha fet res. No és qüestió de pureses sinó de feina feta, aquesta, companys,encara que no us agradi, és la que es pot 
mesurar. És la gent de la nostra ciutat qui ha de mesurar,sospesar i decidir, no vosaltres que us dediqueu a donar carnets 
de puresa independentista. Us heu aturat a pensar que hi ha gent a la que,tot hi haver lluitat, patint exil•li, detencions i 
tortures continua al peu del canó perquè creu que la llibertat de Catalunya és també un projecte polític social?No és clar! 
Per Esquerra la independència és també la consecució d’un millor estat de benestar, és feina per a tothom, és deixar de 
ser espoliats per a convertir-nos en ciutadans i ciutadanes amb tots els drets i deures, i això amics meus ho volem per 
tothom, per a nosaltres nascuts en nissagues autòctones,pels que vingueren i ja són els ciutadans i ciutadanes del present 
i pels que acaben d’arribar que configuren la Catalunya del futur i evidentment el Castelldefels d’avui i demà. Nosaltres no 
serem medits per la vostra vara de puresa, però la gent de la nostra ciutat sap quan,on i en que els hem fet costat. I 
vosaltres? Encara està per veure. Abans de voler mesurar pureses penseu en la gent. La ciutat i el país bé s’ho mereixen. 
A la propera comtessa electoral hi ha qui vol donar carnets de pureses, obvieu-los,opteu pels que no jutgem i quan paga 
la pena hi som, alguns hem demostrat de som capaços,altres només piulen. Que no ens donin gat per llebre!

Àngels Coté
Regidora d’ERC Castelldefels

Durant els últims mesos hem portat a terme un campanya  oberta a tota la ciutadania on hem anat recollint propostes, 
idees, valors que hem introduït dins del nostre programa electoral. Una campanya que hem tingut oberta mitjançant el 
blog: http://reinventemcastelldefels.blogspot.com/ el correu electrònic, cartells i anuncis als mitjans de comunicació i 
trobades amb entitats i ciutadans i ciutadanes individuals. Tot plegat ens ha fet construir un programa electoral prou fort 
on recollim l'experiència de tots aquests anys de treballar des de l’oposició, els anys de compromís i esforç des de la 
secció local i el procés participatiu. Les propostes concretes de cada eix les donarem a conèixer, amb tot el programa 
electoral a l’inici de Maig i durant la campanya electoral.

Els eixos del nostre programa electoral.

Promoció Local

La Promoció Local d’un 
municipi és una de les 
principals eines que qualsevol 
govern té al seu abast per al 
desenvolupament econòmic del 
seu territori. Especialment en 
un moment com l’actual, en què 
un context econòmic advers
dificulta el progrés del nostres 
municipi. Hem de procurar la 
generació d’oportunitats, pel 
desenvolupament dels 
projectes professionals i 
empresarials, per crear les 
condicions, que facilitin la 
creació de riquesa i ocupació.
El concepte de Promoció Local 
és ampli i inclou des de la 
creació de producte turístic de 
Castelldefels fins a la gestió 
financera de l’ajuntament, 
passant pel foment del comerç 
urbà, l’emprenedoria o 
l’ocupació.
Cal un producte turístic local 
ben gestionat, que englobi les 
potencialitats de la ciutat 
lligada a l’entorn paisatgístic i 
arquitectònic, a la cultura, a la 
pròpia història o a activitats 
econòmiques.

Cohesió social

Cal que es faci un pas endavant 
des de l’ajuntament en la 
consideració del dret als 
serveis socials en la línia del 
que succeeix en els països més 
avançats del nostre entorn. Cal 
treballar perquè l’acció social 
no sigui un àmbit infradotat del  
pressupost municipal, i se li ha 
d’atorgar la importància que 
requereix. En aquests moments 
de dificultats econòmiques, la 
inversió social és més 
imprescindible que mai per tal 
de fer front a les necessitats de 
les persones.
L’impuls de polítiques que 
vagin destinades al foment de 
la cohesió serà un dels pilars
bàsics de treball d’Esquerra 
mitjançant el foment de 
programes municipals que 
lluitin contra la marginació, a 
partir de la prestació de suport 
personalitzada i d’orientació de 
la ciutadania. 
La cultura ha d’exerceix de 
factor clau de cohesió social i, 
com a tal, ajuda a integrar la 
gent vinguda d’altres territoris.

Espai cívic

L’espai cívic és l’espai 
socialitzat on es genera el                     
contacte, la identitat, l’acció i el 
conflicte, és un espai en 
continua redefinició. Aquest es 
desenvolupa en un espai físic 
dissenyat o planificat amb un 
objectiu concret, per això des 
d’Esquerra proposem mesures 
i accions perquè es produeixin i 
es millorin les condicions que 
fan d’aquest espais punts de 
trobada. És en aquest espai on 
les polítiques d’Esquerra  
aniran d    irigides a fer d’aquest 
un pilar fonamental de la 
cohesió social de Castelldefels.
Des d’Esquerra concebem la 
participació dels ciutadans i 
ciutadanes en aquest espai a 
través del civisme, perquè les 
nostres propostes provenen del 
valors republicans —llibertat, 
justícia, comunitat. Volem 
aconseguir el compromís de les 
persones en la creació i la 
participació d’aquest espai. 
Hem de fer de l’espai cívic un 
lloc de trobada i de contacte, 
hem de transformar l’espai 
públic i l’espai privat en espai 
cívic.2

Ciutadania

Esquerra sempre defensarà 
unes institucions transparents i 
obertes. Per Esquerra, la 
participació de la ciutadania 
serà clau, perquè nosaltres no 
entenem la democràcia com 
una votació cada 4 anys, 
nosaltres volem una 
democràcia participativa, on 
tots els sectors de la societat 
estiguin representats, més 
enllà del consistori; un 
Ajuntament transparent i obert 
a qualsevol proposta que vingui 
del teixit associatiu i cívic és la
màxima garantia que la classe 
política i les institucions no 
s’allunyen de la gent. 
Esquerra promourà la paritat 
de gènere, lluitarà perquè les 
dones del municipi no estiguin 
excloses de les juntes de les 
associacions i rebin l’ajuda 
necessària si són víctimes de 
qualsevol discriminació o de la 
violència masclista. 



Núria Cornet i Turró

Numero 2 a la llistes d’ERC Castelldefels

Abel Crespo Hernàndez
Numero 5 a la Llista d’ERC Castelldefels

Jordi Vilches i Salas
Numero 3 a la llista d’ERC Castelldefels 

 Laura Garcia i Garcia
Numero 4 a la Llista d’ERC Castelldefels

Esteve Sebastià i RieraCap de Llista, Candidat a l’Alcaldia.

Esteve Sebastià i Riera Nascut a Castelldefels, és dissenyador industrial i actualment 

treballa en el  disseny de peces per al sector de l’automoció. Milita a ERC 

Castelldefels des de 1999 i és president de la secció local des de 2006.

Actualment compagina la seva feina, com a dissenyador industrial, amb la 

participació activa en diverses entitats del teixit associatiu de la ciutat. Casteller dels 

Castellers de Castelldefels des de molt petit, membre de l’Agrupació de Cultura 

Popular, de l’Agrupament Escolta i del Centre Excursionista, sempre ha estat implicat 

i participant activament a les diverses plataformes ecologistes, juvenils i de defensa 

del territori que han anat sorgint a la nostra ciutat.

3
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Jordi Vilches i Salas, de 25 anys, està acabant de cursar Administració i Direcció 

d´Empreses a la UB. Va desenvolupar els estudis primaris i secundaris al Col·legi 

Frangoal. Com molts joves de la seva generació, és difícil definir-lo professionalment, 

ja que no treballa en allò que voldria sino més aviat en allò que la crisi li permet 

trobar.

Veí del barri del Castell-Poble Vell, va jugar a futbol a les categories inferiors tant de 

la UE Castelldefels com de la UD Vista Alegre. Posteriorment va ser monitor d´estades 

d´estiu al Patronat d´Esports, àrbitre de jocs escolars al nostre municipi i membre de 

l´organització en alguns dels principals esdeveniments esportius que es 

desenvolupen a Castelldefels.

Núria Cornet i Turró Després d'uns anys a 

Brusel.les on vaig viure un temps a causa del 

meu treball periodístic fa vint-i-dos vaig tornar a 

Castelldefels, ciutat de la meva joventut. He 

format una familia i sens dubte Castelldefels és el 

meu lloc al món. Des de la meva militància a ERC 

he fet i penso seguir fent projectes amb la nostra 

ciutat com escenari, des d'un documental fins a 

un codi étic pels mitjans de comunicació local 

passant per accions a favor del nostre patrimoni 

ecològic. Seguiré treballant amb aquest finalitat, 

us ho ben asseguro.

Laura Garcia i Garcia. Nascuda a Barcelona, al barri de l'eixample, resident a 

Castelldefels des del 2001, ara fa 10 anys. És tècnica superior en educació infantil i 

treballa a una llar d'infants local com educadora.

Actualment és secretària d'organització d'esquerra Castelldefels. Compagina la 

seva feina participant en diferents activitats i entitats, com alumne de l'escola 

municipal de dansa, membre de l'Agrupació de Cultura Popular i d'Omnium 

Cultural. Ha estat era col·laboradora de la ràdio local i membre d'escola  de teatre 

Paranoia on va participar 5 anys.

   Abel Crespo i Hernàndez. Jove i emprenedor, 

actualment treballa de coordinador d'extraescolars i 

activitats de lleure a un centre educatiu de la vila, 

militant de les jerc des del 2007 i actual portaveu de la 

de Castelldefels, compagina la seva feina amb les 

proves d'agent rural de la generalitat i a les seves 

estones de lleure dedica gran part del seu temps a les 

activitats de cultura popular com és el cas dels diables 

de Castelldefels o la colla Castellera d'Esplugues, 

sempre ha estat implicat en moviments juvenils 

defensant el territori. Vompromés amb unes polítiques 

de joventut que busquin la integració sense excloure a 

cap jove.
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El Full Republicà és una publicació 
de la secció local i del grup 

municipal d'ERC Castlldefels i JERC 
Castelldefels. Tiratge: 10000 

exemplars gratuïts. 
www.esquerra.cat/castelldefels 

Castelldefels@esquerra.org 
Tel: 936365594 

Edita: Fundació Josep Irla. Imprès 
amb paper reciclat.

III Premis 14 d’abril. 

L’actual govern PSC+CIU+ICVEUiA, 

segueix discriminant el Català
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III Premis 14 d’abril. 

L’actual govern PSC+

segueix discriminan

3 Anys de JERC Castelldefels
Els joves de Castelldefels no gaudim d’unes polítiques de joventut que 
donin resposta a la nostres necessitats reals. Si fem un repàs dels 
darrers anys podem comprovar que no hem avançat i segueix tractant el 
jovent com mer consumidor de serveis i no com agent actiu amb qui 
construir conjuntament les polítiques de joventut amb un model coherent, 
participatiu i compromès amb el jovent de la ciutat.
 
És per això que des de ja fa uns anys un grup de joves, arrelats a 
l’esquerra independentista de Castelldefels vam prendre la decisió 
d’organitzar-nos i començar una lluita que ens ha dut fins avui. Ara el 
jovent de Castelldefels es troba en moments difícils, patim una constant 
degradació del nostre futur. Ara, més que mai, toca lluitar i confiar en el 
progrés, en la millora i en la construcció d’unes polítiques de joventuts a 
l’alçada de les nostres necessitats de la mà d’Esquerra Republicana de 
Castelldefels.  Castelldefels pateix una gran manca d' instal·la•lacions al 
servei de la joventut. Tenim un casal de joves amb un escàs nombre de 
bucs d’assaig i unes petitíssimes sales polivalents on es suposa que una 
quinzena d’entitats juvenils i grups musicals han de conviure sense 
trepitjar-se. La gent de JERC Castelldefels ens comprometem a treballar 
dia rere dia per aconseguir millors instal•lacions que s’adeqüin a la 
quantitat de joves de Castelldefels i que cap col•lectiu jove hi quedi exclòs.

Les JERC de Castelldefels apostem per unes polítiques de joventut que 
ens ofereixin els recursos necessaris per progressar, per construir un 
futur digne, un futur sense mancances, sense forats que ens impedeixin 
caminar. Ara toca reinventar, lluitar al costat de tots els joves de la nostre 
vil•la per construir una ciutat millor. Ara toca crear unes polítiques de 
joventut on cap jove es senti exclòs i això no es pot aconseguir si no és 
posant en funcionament un consell de joventut com Deu mana. Ara toca 
construir un jovent actiu, participatiu i crític amb el seu poble i el seu país.
Ara toca ser un jovent que no s’atura mai!
 
Nosaltres creiem en els joves emprenedors, en els joves que volen 
construir un horitzó millor per les seves vides i fer créixer la nostra ciutat.

Els joves de Castelldefels no solament som el futur sinó q som el 

PASSAT, el PRESENT I el FUTUR de la nostra ciutat!'

http://www.esquerra.cat/castelldefels

http://blocs.esquerra.cat/angelscote
Àngels Coté, Regidora d'ERC:

Web d'ERC Castellldefels:

http://estevesebastia.blogspot.com/
Esteve Sebastià, President d'ERC:

http://twitter.com/Esteve_Sebastia

Pagina de Facebook d'ERC Castellldefels

Youtube d'ERC Castellldefels:
http://www.youtube.com/erctvcastelldefels

Perquè com deia Joan Fuster,

"la política, o la fas o te la fan" 

Anima't i vine a ERC!

Divendres de 20h a 22h

Av. Constitució 212 2on pis.

www.esquerra.cat/castelldefels

Castelldefels@esquerra.org

Tel: 936365594

Com cada any per aquestes dates, ERC 
Castelldefels lliura els Premis 14 d´Abril, 
guardó dirigit a una entitat, col·lectiu o 
persona que hagi treballat pel benefici de 
la ciutadania i dels valors republicans. El 
dia 22 d´Abril farem entrega del guardó 
durant el tradicional Sopar de la 
República.

L’actual govern municipal de PSC + CIU + 
ICVEUiA segueix discriminant la nostra 
llengua. El passat mes de febrer els veïns i 
veïnes de Vista Alegre i el Castell rebiem 
una carta explicant la Llei de Barris 
signada pel nostre alcalde Joan Sau 
escrita tota en Castellà. ERC varem 
denunciar aquesta agressió a la llengua. 
Tot i això el passat més de març es va 
tornar a repetir la situació, ja que els 
mateixos veïns i veïnes rebien una 
publicació de 12 pàgines on només el 10% 
de la publicació era en català. Sembla que 
el Govern municipal menysté i discrimina 
part dels veïns i veïnes de Castelldefels i la 
nostra llengua com a eina de comunicació, 
de cohesió social, de llengua d’acollida i 
d’integració. Des d’ERC seguirem 
denunciant aquestes reiterades agressions 
i seguirem defensant la nostra llengua. Tot 
plegat demostra que som l'única garantia 
perquè el català no reculi a la nostra ciutat!

BREUS

AGENDA

29 d’Abril.
Hora: 20:30h 

Lloc: Casa de la Cultura
Presentació programa 
electoral 2011-2015

Vine a conèixer les propostes d’ERC


