
• Polítiques per a joves: Estimularem una autèntica política 
per a joves, centrada en la l’ocupació, formació, l’habitatge i 
en la cultura i l’oci nocturn.

- Ocupació: Reforçarem les polítiques actives d’ocupació 
seguint l’esperit de l’Acord de Mesures per a l’Ocupació 
Juvenil de Catalunya. Impulsar les borses de treball, creant 
registres de joves i empreses que demandin i/o ofereixin 
feina.

- Formació: Fomentar la formació del jovent en el camp de 
l’emancipació. Fomentar l’associacionisme juvenil als 
centres educatius en defensa dels drets de l’alumnat i 
incentivar-ne la participació en els consells escolars. 
Promoure l’estudi a distància.

-  Habitatge: Impulsar l’aplicació de la Llei pel dret a 
l’habitatge i les mesures previstes en el Pacte Nacional Per 
l’Habitatge 2007-2016.

 - Cultura i oci: Crear una ciutat viva en oferta cultural i d’oci 
nocturn ja sigui �exibilitzant les llicències de bar musical, 
com promocionant espais alternatius als ja habituals.

• Comerç: Potenciarem el paper aglutinador del comerç urbà 
de proximitat, entès com un mecanisme per afavorir la 
dinamització i vitalitat de Sant Feliu. Creiem que en època de 
crisi és moment de potenciar els eixos comercials existents, 
donar suport a les associacions de comerciants, estimulant 
les campanyes conjuntes, i enfortint les seves iniciatives. Així 

doncs, creiem que és moment de posar facilitats al comerç 
local, i tenir en compte el seu criteri, com per exemple en el 
moment de decidir el calendari de festes locals.

• Residus: Volem aconseguir que Sant Feliu formi part com 
a membre de ple dret de la xarxa Residu Zero (dur menys 
del 30% en pes del total de residus municipals a tracta-
ment �nalista), comprometent-nos a aprovar un Pla local 
de prevenció de residus, implementar la compra verda en 
els àmbits d’activitat municipal (concessions, plecs de 
condicions etc) i estendre les infraestructures de Residu 
Zero. Donarem suport a la Llei Catalana de Prevenció de 
residus.

• Alfabetització digital: Continuarem les accions d’alfabetit-
 zació digital iniciades a la legislatura 2003, quan Esquerra 

formava part del govern. Donarem accés a les noves 
tecnologies a diferents col·lectius de la ciutat, especialment 
a la gent gran. Vetllarem per la continuïtat del programa 
Gui�.net. 

• Política de pactes: Ens comprometem a no pactar amb el 
PSC ja que per Esquerra són insalvables les desavinences 
amb el model urbanístic, de protecció del territori; la manca 
de polítiques per fomentar l’accés de l’habitatge; i els 
desacords en polítiques culturals. Per raons òbvies també 
ens comprometem a no pactar amb el PP.

• Transport Públic: Per tal d’impulsar una mobilitat sosteni-
ble creiem que s’ha d’afavorir i potenciar els desplaça-
ments a peu, amb bici i amb transport públic, en detriment 
del transport privat. En aquest sentit ens oposem al traçat 
aprovat de la L-3 del metro. I volem que el govern munici-
pal faci el possible per exigir la nostra proposta per què el 
Metro arribi al Mas Lluí i al Barri Falguera. 

 Incrementarem els recorreguts del bus urbà i la freqüència 
de pas i crearem noves líníes de bus urbà mitjançant un 
microbús.

 Potenciarem el transport públic als polígons. 
 Reforçarem els serveis extraordinaris de transport públic, 

especialment en horari nocturn, pensant sobretot en les 
necessitats de la gent jove.

 Continuaren demanant l’increment del servei de RENFE, 
especialment a la nit. 

• Política d’habitatge: Volem garantir l’accés al lloguer o a 
la compra d’un habitatge digne i ajustat a les necessitats 
de cadascú. Constituirem l’empresa pública d’accés a 
l’habitatge. Construcció d’apartaments assistits per a gent 
gran en règim de lloguer. Físicament adaptats per a gent 

gran i amb serveis comunitaris de menjador, bugaderia, 
neteja, gimnàs, assistència mèdica, etc. Di�cultar 

l’especulació dels habitatges desocupats amb 
mesures �scals desincentivadores, i poten-

ciant les polítiques de rehabilitació.

• Soterrament: Des d’Esquerra trobem 
inajornable el soterrament de les vies del 
tren pels interessos de Sant Feliu 
(urbanístics, de seguretat, de connectivitat 
etc).  Cal dir que el PSC va votar en contra 
de l’esmena per valor de 105 milions 
d’euros als pressupostos de l’Estat. 
L’actual govern municipal ha modi�cat el pla 
urbanístic en l’àmbit del soterrament, 
preveient, ara, la construcció de 9 edi�cis 
d’entre 10 a 15 pisos d’alçada, sense les 

adequades zones verdes, el que suposaria 
des�gurar la ciutat i despersonalitzar-la. 

• Aturar les requalificacions urbanístiques que afecten 
directament, d'una banda, a les zones verdes i 
d'equipaments de Mas Lluí, i de l'altra, al Parc Natural de 
Collserola amb la carretera que s'hi vol construir, destruint 
zones d'interès natural i ecològic protegides per la Gene-
ralitat i la Unió Europea. El desenvolupament d'aquest pla 
urbanístic bene�ciaria els especuladors en detriment de la 
ciutadania.

• Fàbrica Sànson: Qüestionem la ubicació de l'actual 
cimentera CEMEX tant a prop del municipi. A la fàbrica, ja 
no s'hi extreuen àrids, s’han fet proves d'incineració amb 
llots de depuradores i d'altres combustibles. El trànsit de 
camions pel carrer Comerç ocasiona grans molèsties als 
veïns de Les Grasses. El desmantellament de la cimentera 
eliminaria aquests problemes i facilitaria la integració i la 
recuperació de l'actual espai dins del Parc de Collserola.

• Recuperació de la llera del riu: Impulsarem la recupera-
ció de la ribera del Llobregat com a zona de lleure. En 
aquest sentit exigirem el compliment dels compromisos  
de rehabilitació ambiental adquirits en el seu dia per les 
diferents administracions, a l’hora de planejar 
les diferents infraestructures que cohabiten 
a la llera del riu. Protegirem i impulsarem 
el Parc Agrari, i assegurarem i potencia-
rem la connexió entre el Parc de 
Collserola i l’espai natural del riu 
Llobregat.

• Política lingüística: Cal impulsar, de 
manera decidida, el procés de 
normalització lingüística, tant en les 
activitats de l’Ajuntament com en tots 
els àmbits de la població. S’ha de fer 
seguiment del Pla de Mesures Locals 
de Foment de la Llengua Catalana, 
aprovat en Ple municipal, per  avançar 
en l’ús social del català. 

 Treballarem per informar i garantir els drets 
lingüístics de la ciutadania i seguirem poten-
ciant el programa de parelles lingüísti-
ques.
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ACTE DE CAMPANYA 
  Divendres 13 d'abril, a les 19.30 h

a La Unió Coral

  Pica-pica posterior a l'acte

Esteu tots convidats!
Carles Soriano
alcaldable



3 Carme Albertí i Garcia
Tinc 49 any, sóc mare de dues 
nenes i guia turística de la Sagrada 
Família. En els darrers anys he estat 
implicada en la defensa de les zones 
verdes i d'equipaments del barri de 
Mas Lluí on visc. Continuo treballant 
per al barri i per a la ciutat, com a 
vicepresidenta de l'associació de 
veïns i com a secretària de la dona, 
imatge i comunicació d'Esquerra. 

7 Paco Rodríguez i Portillo 
Tinc 37 anys sóc casat i pare de dues 
�lles i visc molt a prop de la Plaça de
la Vila. Soc militant d’Esquerra
Republicana des de l’any 2007 i 
actualment sóc secretari d’organització 
de la secció local. Em considero una 
persona d’Esquerra i defenso
profundament els valors republicans. 
L’espeleologia i les grans travesses de 
muntanya són les meves a�cions

11 Josep Coca Amigó
50 anys. Veí del barri Mas Lluí. Sóc 
treballador d’una o�cina de Farmàcia. 
Estic molt orgullós d’haver col·laborat 
amb SANT FELIU DECIDEIX en 
l’organització de la Consulta sobre la 
Independència. A �nals del vuitanta 
vaig ser un dels fundadors del grup 
de rock LA FIEBRE DEL ORO. Sóc 
membre de diferents entitats 
ecologistes.  

15 Pere Massagué Riu
Santfeliuenc de 48 anys, casat i pare 
de dos �lls. Vaig estudiar Dret a la UB 
i desprès vaig obtenir el Títol de 
Corredor d’Assegurances. El 1987, 
vaig ingressar a ERC on he desenvo-
lupat diverses tasques a nivell local i 
comarcal. M’agraden els Castells. 
L’any 96 vam crear la Colla de Sant 
Feliu, que ara, desprès d’un període 
d’inactivitat està revifant.

19 Núria Abdon i Reyes
44 anys. Casada i amb tres �lls
Visc al barri de Mas Lluí. Sòc Tècnic 
Especialista en Radiodiagnòstic,
actualment no treballo. Amant de la 
natura i dels esports a l'aire lliure he 
participat en els actes en contra de 
les requali�cacions de zones verdes 
del Mas Lluí. 

23 Paula Fernàndez Manchego
Tinc 19 anys i visc al barri del 
Centre. Sóc estudiant de �sioteràpia 
a la URL i treballo amb discapacitats 
psíquics i físics en una associació 
barcelonina durant els caps de 
setmana i les vacances. Estic a 
l’AEiG Nostra Dona de la Salut (Cau) 
des dels 6 anys i ara en fa dos que 
en sóc cap. També fa 5 anys que 
sóc membre de la Colla Diables 
Rojos.

4 Oriol Bossa i Pradas
Tinc 30 anys, sóc veí del barri centre.
L’any 2004 em vaig llicenciar en Ciències 
Polítiques i de l’Administració. Durant cinc anys 
vaig ser cap de l’Agrupament Escolta i Guia. 
L’any passat vaig ajudar a organitzar la 
Consulta sobre la independència a Sant Feliu, 
amb la il·lusió de que la meva ciutat no quedés 
al marge de la onada de consultes.

8 Mercè Mateu Olivella
Tinc 48 anys i sóc mare de dos �lls. Llicen-
ciada en �lologia anglogermànica per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau 
i màster per la mateixa universitat, sobre la 
incidència de la motivació en l’aprenentatge 
d’una segona llengua estrangera en 
l’educació secundària. Catedràtica en 
ensenyament secundàri. M’agrada viatjar, 
l’art i la dansa.

12 Sònia Garcia-Gil Domínguez
Sanfeliuenca de 23 anys. He viscut al barri 
Falguera, però ara ja fa 10 anys que visc al 
barri de Mas Lluí. Estudio Magisteri 
d'Educació Primària i sóc monitora de lleure 
a l'Esplai Sant Llorenç, on hi he anat des de 
petita. Entre altres a�cions m'agrada el món 
de la cultura i les tradicions catalanes, és per 
això que sóc membre dels Diables La Garsa. 

16 Eduard Hernàndez Balada
Nascut a Sant Feliu fa 32 anys. Llicenciat en 
Enginyeria Química per la Universitat de 
Barcelona. Vaig viure 3 anys als Estats 
Units, on vaig cursar el doctorat, de tornada 
a Catalunya, em vaig instal·lar al barri de 
Mas Lluí. En el meu temps de lleure 
m’agrada practicar el senderisme, la lectura, 
i gaudir dels partits del Barça amb amics.

20 Jordi Medina Sala
Tinc 48 anys, estic casat i tinc dos �lls. Des 
de l’any 1986 milito a ERC, porto doncs 25 
anys al partit. Treballo de gerent d’una 
assessoria i sempre he estat vinculat a 
diverses entitats culturals de la ciutat. Sòc un 
dels fundadors dels Castellers de Sant Feliu. 
Curiós de mena, darrerament m'he endinsat 
en el món de la informàtica, especialment del 
programari lliure i les xarxes socials, que no 
deixen de sorprendem.

24 Jordi Turné Ruiz 
Tinc 23 anys. He viscut al barri de Can 
Llobera i ara que m’he emancipat visc al de 
Can Nadal. Estudio Grau en Economia i sóc 
titulat en CFGS de Gestió Comercial i 
Marketing.
Vaig formar part de l'organització de la 
consulta sobre la independència amb Sant 
Feliu Decideix. Sóc el tresorer dels Diables 
la Salut. Penso que Sant Feliu necessita 
urgentment un canvi. 

5 Susanna Prous Juve
Nascuda a Barcelona ara fa 48 anys 
visc a Sant Feliu des del 2003. 
Treballo d'Informàtica des del 1986, 
quan em vaig Llicenciar a la FIB 
(UPC). Posteriorment vaig obtenir el 
Màster en Direcció i Administració 
d'Empreses a ESADE. Sóc casada i 
tinc dos �lls. Trobo ineludible formar 
part d'associacions per a la defensa 
de la participació ciutadana.

1 Carles Soriano
Porto Sant Feliu al cor i per això hi treballo
des de molt jove. Tinc 37 anys, visc al barri de 
La Falguera i he estat implicat en diverses 
entitats culturals i ambientals. Sóc llicenciat en 
economia, tinc un postgrau en gestió ambiental 
i estudis de doctorat de cienciès polítiques a la 
UAB. He sigut tinent d'alcalde i regidor de medi 
ambient, hisenda, comunicació, comerç, noves 
tecnologies i política lingüística. I tinc clar que 
un altre Sant Feliu és possible.

2 Bernat Dausà
Tinc 24 anys i visc al barri Centre. Milito a 
Esquerra des dels 18 anys . Treballo a l'escola 
Thau assistint nois amb di�cultats físiques o 
mentals. He estat monitor de l'Esplai Sant 
Llorenç i sóc cap de colla dels Diables de la 
Garsa.Vaig ser portaveu de Sant Feliu Decideix, 
plataforma amb la qual, vàrem fer una consulta 
digne a la capital del Baix Llobregat. Crec en el 
projecte de Gent per Sant Feliu + Esquerra,
on hi tinc dipositades moltes il·lusions.

9 Xavier Isern i Abadia
Sóc el president de la secció local 
d'Esquerra de Sant Feliu. Gestor 
Administratiu. Llicenciat en Ciències 
Polítiques, Diplomat en Gestió i 
Administració Pública, Postgrau en 
ADE. L'any passat vaig muntar la 
meva pròpia Gestoria on assesso-
rem, treballem i donem resposta a 
petits empresaris, comerciants i 
emprenedors. 

13 Albert Miquel i Muñoz
Sóc un jove emprenador propietari 
d’un bar musical, nascut a Sant Feliu. 
Tinc vint-i-cinc anys. He estat un actiu 
col·laborador en l’organització de les 
festes de primavera i tardor durant els 
últims 6 anys, actualment sóc el 
president de la colla de Diables de la 
salut. Sempre partidari de sumar per 
construir una vila on no es trobi res a 
faltar.

17 Silvia Navarro Pinyol
Sóc separada i mare de dos infants. 
Treballo en una empresa 
d’implantació d’imatge corporativa. 
M’agrada, estar amb els meus �lls, 
viatjar, escriure a mà, la platja, 
caminar descalça sobre l’herba, 
pensar i creure que la unió fa la 
força. El meu avi em va llegar 
l’esperança i el somni de poder 
creure en una terra lliure i plural.

21 Núria Rajadell 
Nascuda el 1958, sóc, des de l'any 
1992, professora titular en l'àrea de 
didàctica i organització educativa. 
Doctorada en pedagogia per la UB 
he donat classes en diferents cicles 
universitaris, seminaris i conferèn-
cies. He format part activa en 
diversos organismes en el món 
universitari, a Sant Feliu i en altres 
indrets de Catalunya.

25 Carles Galdón i Amigó
Tinc 28 anys i visc al Barri Roses - 
Castellbell. He estudiat enginyeria 
informàtica i actualment estic cursant 
el grau d’educació primària. Formo 
part de la colla de diables La Garsa. 
El Barça és una de les meves 
passions. He estat monitor de 
l'Esplai Sant Llorenç. Actualment 
treballo al Moviment de Centres 
d'Esplais de la Fundació Pere Tarrés.

6 Oriol Piqueras Argemí
La meva militància política va començar als
15 anys i ara ja en fa dos que milito a les JERC 
(Joventut d'Esquerra) com a portaveu local. 
Sóc estudiant de segon de Batxillerat. He 
treballant amb molta il·lusió en la Consulta 
sobre la Independència que vàrem fer a Sant 
Feliu. M’agrada participar de la cultura popular 
Santfeliuenca, i per això formo part dels 
Diables la Salut.

10 Anna Coll Lluesma
Tinc 43 anys, sóc casada i sóc mare 
d’una nena. Visc al barri de 
Roses-Castellbell, treballo de 
secretària de direcció en una 
empresa dedicada a la consultoria. 
Vaig col·laborar amb l’AFAP en els 
seus inicis.

14 Montserrat Mascó i Guix
Sóc nascuda a Sant Feliu i 
d’avantpassats terrissaires.
De professió infermera, feina que 
m’encanta i que exerceixo a 
l’ambulatori de la Rambla. Els meus 
principals valors són el respecte a les 
persones i a la natura. Estic a�liada a 
Esquerra, a la Intersindical-CSC, sóc 
del consell de municipal de salut i 
sòcia de la revista Fet a Sant Feliu.  

18 Dani Torres
Nascut a Barcelona fa 38 anys, sóc 
casat i pare de dos �lls. Actualment 
milito a Reagrupament, després de 
fer-ho, durant molts anys, a ERC.
Laboralment estic vinculat al Baix 
Llobregat on hi treballo i desenvolu-
po la meva activitat professional.

22 Xavier Juan Castro
Nascut l’any 1984. Visc feliçment en parella 
des de fa un any. Sóc un ni-ni.
Ni em resigno ni em conformo amb el
que no m’agrada, simplement m’esforço 
per canviar-ho. Actualment sóc un 
assalariat decidit a emprendre. Vaig treballar 
dur en els inicis de Reagrupament i 
posteriorment vaig donar suport a Solidari-
tat. En aquests moments però, a Catalunya 
i també a Sant Feliu, cal sumar per decidir. 

26 Maria Martínez Puiggròs 
Vaig néixer a Barcelona l'any 1991.
Visc al barri de Mas Lluí des de l’any 
2000. Sóc estudiant de segon de 
Veterinària. A la universitat faig de 
voluntària a l’hospital de cavalls.
Tinc un grup de rock alternatiu on faig 
de cantant.  
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