
...per repensar el model de ciutat 
basat en les seves potencialitats i de 
forma transversal.

Alex Barceló_39
enginyer industrial i empresari

....perquè cal apostar per la creació de 
centres cívics als diferents barris. 
Apropar l’administració des del treball 
comunitari.

Toni Vidal_39
gestor cultural

....perquè ens cal plantejar amb urgèn-
cia la necessitat d’un Institut escola 
per cobrir la demanda d’alumnes
de secundària dels propers anys.

Isabel Alberch_56
mestra educació infantil

...per crear la figura del regidor de 
barri

Núria Thió_58
psicòloga clínica - sexòloga

...perquè cal elaborar un pla de 
mandat per invertir en l’adequació i 
arranjament de voreres.

Min Cunill_56
gestió administració pública

...per poder modificar el  ROM per 
facilitar la participació ciutadana en els 
plens i en els pressupostos municipals

Josep Frigola_52
economista

...perquè necessitem situar una oficina 
de la Policia Municipal al sector 
centre.

Josep Soler_66
enginyer tècnic industrial jubilat

...per potenciar els eixos i les fires 
comercials

Montse Galceran_53
administrativa

...per elaborar un Pla especial de 
reforma interior (PERI) del  barri vell 
del Veïnat

Eva Bitlloch_39
mestra - logopeda - psicopedagoga

...perquè cal crear el consell de 
Joventut

Ariadna Guerrero_24
estudiant postgrau de protocol

...per potenciar la pràctica esportiva 
en horari extraescolar, com a eina 
de cohesió social i de la salut.

Joan Rigau_48
professor secundària

... perquè apostem per una àrea 
metropolitana que millori la prestació
de serveis i així guanyar en eficiència
i estalvi.

Roser Rovira_46
comercial assegurances

...per estudiar la possibilitat de la 
municipalització del servei 
d’abastament d’aigua.

Àngel Soler_36
conductor 

...perquè cal un Pla d’Atenció a les 
persones grans i amb dependència

Manel Pont_65
comercial jubilat

...per promoure un pacte local per a 
l’Educació

Eva Aynó_44
mestra

EM PRESENTO......



#NOUPAÍS
NOU SALT

SALT

JORDI VIÑAS
temps de CANVI

HO FAREM.

/erc.Salt @esquerra_Salt

esquerra.salt@gmail.com

618 014 617

ens podeu trobar a:

Ens trobareu al c/ Major, 234

Em presento com a alcaldable per ERC perquè 
Salt sigui un exemple de transparència i hones-
tedat en la gestió municipal.. 

Jordi Viñas_42
psicòleg logopeda

...per fer una administració més 
transparent i impulsar uns pressu-
postos participatius.

Núria Gibrat_52
administrativa

...perquè cal promoure l’habitatge 
social i residències per a estudiants

Joel Molina_24
estudiant d’història

...perquè ens cal la Creació de la 
Taula esportiva municipal, que 
coordini les activitats esportives.

Salvi Comamala_48
oficial 1ª indústria

...perquè des de l’Ajuntament, cal 
ajudar a crear un nou País més net i 
just

Esther Santafé_47
administrativa

...perquè hi ha una llista amb gent 
honesta i preparada per governar

Salvador Sunyer_91
ex-alcalde de Salt

  ...


