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Ara fa quatre anys, vaig dir: La nostra llista 
és un canvi i una renovació. Som gent jove, 
menys jo, i preparada. El poble que somiem 
és per viure-hi, i per estar-ne orgullosos. 
Hem de recuperar l’autoestima col·lectiva. 
Com a equip volem servir-vos a tots, que vol 
dir donar esperances a aquells que creuen 
en el  poble, dir-los que les coses poden 

canviar encara més i que hi ha persones 
que treballarem cada dia per aconseguir-
ho. Servir la gent vol dir que els nostres 
predecessors puguin estar orgullosos de 
nosaltres i que els nostres fills trobin un 
poble millor. Les persones que formem 
aquesta llista ens comprometem a treballar 
perquè així sigui.

Avui puc tornar a dir el mateix. M’enorgulleix 
haver trobat tanta gent jove, disposada a 
treballar pel seu poble, i que hagin volgut 
acompanyar-me en aquesta, possiblement,  
meva última legislatura. Tinc il·lusió i ganes 
de continuar treballant pel poble on vaig 
arribar fa 32 anys i  podeu estar segurs, com 
he demostrat fins avui, que em dedicaré a 
servir-vos sense escatimar esforços. 

La nostra és una llista de gent jove, d’una 
mitjana de 33 anys. Envoltat de joves m’hi 
trobo bé, potser perquè recordo que quan 
era jove moltes vegades em van negar el dret 
a equivocar-me. Com a cap d’aquesta llista, 
he volgut apostar per ells i estic orgullós de 
la resposta. Per què he volgut joves? Perquè 
tenen noves idees, són emprenedors, són 
contestataris, gairebé no tenen passat i el 
seu pensament és el futur, tenen il·lusió i 
ganes de treballar i són entusiastes.

Tot i la joventut, parlem de gent amb 
experiència, tots hem treballat en 
associacions del poble durant anys i volem 
continuar-ho fent, sabem el terreny que 
trepitgem, coneixem els problemes reals 
del poble perquè des de les entitats els hem 
viscut. No totes les candidatures poden 
dir el mateix dels seus components. Però 
l’actiu més important d’aquest equip és la 
seva qualitat humana. Som gent ponderada, 
dialogant, gens amants de les estridències, 
humils i que no ens considerem superiors 
a ningú. Estem disposats a aprendre de 
tothom, però, això sí, tenim conviccions i 
defensem el que creiem, som capaços de 
donar un no per resposta argumentant-lo.

És perquè compto amb un equip com 
aquest que he acceptat encapçalar-lo. 
Jo solament dirigiré l’equip, els ajudaré i 
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assumiré la responsabilitat de totes les 
seves actuacions. Gaudeixen de tota la 
meva confiança. Tots complirem les quatre 
condicions que ens hem autoimposat: 
honradesa, lleialtat, sentit comú i treball. 

Anem quatre anys enrere. L’any 2007 
m’ho vaig pensar molt, d’encapçalar la llista 
d’ERC. Veníem d’una moció de censura i no 
era fàcil acceptar, però el que si teníem clar 
tots, el partit i els components de la llista, 
era que d’una vegada per totes l’Ajuntament 
havia de ser estable i demostrar que sense 
majories absolutes un equip de Govern pot i 
ha de ser fort i aguantar tota la legislatura.

Els primers mesos van ser traumàtics, 
vam haver d’aguantar mentides, però 
no vam respondre perquè havíem pres 
una determinació: volíem governabilitat. 
Vam donar suport, al cap de sis mesos, a 
la llista més votada, renunciant a altres 
pactes que possiblement ens podrien haver 
donat l’alcaldia, però vam donar prioritat 
al resultat de les eleccions abans que al 
partit i no optarem per la revenja personal. 
Vull donar les gràcies al Pere Anton Llovet, 
la Montserrat Bach i el Marc Trulls pel seu 
treball, que ha estat molt i ben fet i també 
pel suport que sempre he trobat en ells. Ha 
estat un plaer treballar al seu costat.

Estic convençut que a l’Ajuntament hi ha 
d’haver gent amb dedicació exclusiva. Quan 
vaig deixar la feina, una bona feina, vaig 
passar a cobrar un sou de l’Ajuntament, 
però conscient que no hem podia pagar el 
que jo percebia anteriorment, vaig reduir el 
sou  considerablement. No té cap mèrit, ho 
vaig fer perquè així ho volia.  

Des del passat octubre estic cobrant l’atur, 
com molts veïns de Sant Vicenç, i no cobro 
res de l’Ajuntament. Quan vaig a Barcelona, 

pago la benzina i el pàrquing. I fins l’octubre 
del 2012, que és quan acaba el termini 
per cobrar la prestació, encara que sigui 
l’alcalde, continuaré sense cobrar res de 
l’Ajuntament. Tant la primera decisió com la 
segona són coherents amb la meva manera 
de ser.

Els 3 anys i mig que hem governat ho 
haurem fet més o menys bé, però ningú pot 
negar que els regidors d’ERC ens hi hem 
deixat la pell i hem estat lleials a l’equip 
de Govern. Com en tota coalició, i més si 
ets minoria, ens hem hagut d’empassar 
més d’un gripau, però hem aguantat fins 
el final, que era el nostre objectiu. Podem 
estar orgullosos del treball fet, s’han pagat 
els deutes corrents que hi havia i hem reduït 
l’endeutament considerablement, d’un 
60% a un 40%, xifra que ja voldrien assolir 
molts Ajuntaments. Això ha estat així perquè 
intuíem el que després per desgràcia ha 
succeït, així que vam començar a retallar i 
suprimir despeses l’any 2008. Vull agrair al 
personal de l’Ajuntament el seu capteniment 
i el sacrifici econòmic que han fet, i dir que els 
considero uns bons professionals, implicats 
en la feina. S’han fet moltes inversions 
amb els ajuts rebuts de l’estat espanyol i 
la Generalitat, i hem estat capaços de fer 
els projectes i gestionar la seva execució. 
Deixem el poble millor que el vam trobar, tot 
i la crisi.

Governar amb Convergència no vol dir 
que haguem fet les coses tal com volíem 
Esquerra, i és per això que aspirem a millorar 
els resultats per poder aplicar el nostre 
programa. Votar ERC vol dir votar la nostre 
gent, amb el nostre tarannà i amb el nostre 
programa. Que ningú doni per suposat que 
votar una altra llista és com votar ERC perquè 
després ja pactarem. Dels pactes, si és que 

n’hi ha d’haver, en començarem a parlar 
després de les eleccions i dependran, com 
sempre dels resultats, del que expressin els 
electors, la militància i els components de la 
candidatura. 

Tenim ganes de treballar i sabem què 
volem. Només hi ha una manera de fer les 
coses. Fent-les. Després ens poden sortir 
bé, no tant bé o directament malament, 
mai al gust de tothom. Segur que ens 
equivocarem, però és que els únics que 
no s’equivoquen mai són els que no fan 
res. Per poder aplicar el nostre programa 
hem de tenir un pes important a l’equip 
de Govern i per això necessitem el vostre 
suport. Quedem per prendre un cafè, a casa 
vostra o allà on vulgueu, amb els vostres 
amics, companys o veïns, en grups de tres a 
vuit persones, votin ERC o no. No us vindrem 
a dir que som els millors. Us respondrem les 
preguntes que ens feu, us explicarem quin 
serà el nostre capteniment en els temes 
que ens exposeu, tindrem en compte els 
vostres suggeriments i, si ens voteu, millor. 
Si no ho feu, continuarem estant a la vostra 
disposició per servir-vos.

Som un equip de gent il·lusionada, jove, 
preparada, honrada, amb moltes ganes 
de treballar, propera a la gent, que volem 
governar, no manar, que no ens tremolarà 
la ma a l’hora d’exercir l’autoritat, però 
que no serem autoritaris. Som gent humil 
que no ens creiem estar per sobre de res 
ni de ningú i estem disposats a escoltar i 
aprendre de tothom. Aquest equip som la 
gent d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Ens feu confiança, tingueu per segur que 
no us defraudarem.

Fa poc dies 
que hem ce-
lebrat els 80 
anys d’ERC. Ho 
hem celebrat 
treballant, com 
no podia ser 
d’una altra ma-
nera. I és que 
ERC va ser fun-
dada per gent 

pencaire, poques setmanes abans d’unes 
eleccions municipals, com ara. Va aglutinar 
una munió de sensibilitats diferents que van 
trobar, sota el paraigua de les sigles d’ERC, 
un mínim comú denominador que va arra-
sar a les eleccions de l’any 31. A tots els 
pobles, viles i ciutats del país es van ajun-
tar gent d’ateneus, de societats corals, de 
sindicats, de cooperatives, de candidatures 
d’independents, de partits progressistes, 
d’associacions diverses i van conformar un 
conglomerat de gent “normal”, del carrer, 
que van tombar l’statu quo del moment i es 
van imposar amb força en uns comicis que 

van representar l’adveniment d’una efímera 
República Catalana però, sobretot, d’anys 
d’il·lusions, esperances, llibertat i prosperi-
tat. 

Aquesta, de fet, és l’Esquerra que ha arri-
bat fins als nostres dies. Com li agrada dir a 
l’exconseller de Cultura Joan Manel Tresse-
rras, som “el partit dels miserables”. El de la 
gent que sempre li toca pencar i callar. Els 
camàlics del país. Els cornuts que paguen 
el beure. Els que sempre estan a sota, per-
què uns altres vagin a esquena dreta. Però 
aquesta és la nostra naturalesa i no hi vo-
lem pas renunciar. Els 7 anys que hem estat 
al govern de la Generalitat han estat una 
excepció en 300 anys d’història silenciosa 
i silenciada. I ara toca un nou període de 
fer feina a l’ombra i de seguir creixent, que 
el nostre objectiu és al final d’una cursa de 
fons.

Per això no deixa de sorprendre que ERC, 
ara com abans, sigui capaç una vegada més 
de regenerar-se, d’aglutinar, de crear il·lusió 
nova perquè gent fresca s’incorpori al pro-

jecte i en renovi el compromís i els ideals. 
Perquè és així com està passant, com l’any 
31, que molta gent nova i independent s’ha 
involucrat amb Esquerra. A Sant Vicenç de 
Castellet, ERC presentarà una llista feta a 
partir de militants del partit però, sobretot, 
a partir de gent independent, molta de la 
qual és la primera vegada que es presenta 
en unes eleccions, i que s’ha volgut mullar 
per la dignitat, la llibertat i la prosperitat de 
la seva vila. Perquè han cregut que és des 
dels Ajuntaments que es construeix el país 
que volem. I perquè ha cregut que és ERC, el 
partit de Macià i de Companys, l’instrument 
vàlid per portar aquest país cap a la seva 
plena llibertat i sobirania. El 22 de maig 
serà el dia que començarà el gran canvi. 
Perquè els grans canvis d’aquest país sem-
pre han començat des dels Ajuntaments. I 
aquest canvi vindrà, una vegada més, de la 
gent normal; de la gent d’Esquerra.

Lluís Oliveras
President de la Federació 

Comarcal ERC Bages

La força de 80 anys d’ERC a Sant Vicenç de Castellet
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La combinació de joventut i experiència i l’homenatge als 
fundadors d’Esquerra a Sant Vicenç de Castellet van marcar la 
presentació de la candidatura a les eleccions munici-

pals, el 31 de març, 
a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. Com 
va explicar el seu 
alcaldable, Jaume 
Masats, ERC té com 
a prioritat per a la 
propera legislatura 
combatre la crisi i 

l’atur al municipi. Durant l’acte, es van commemorar els 80 anys 
d’ERC i es van homenatjar les persones que han format i formen 
part del partit i l’han representat a les institucions, especialment 
als fundadors de la secció local: Joan Subirana (ja desaparegut), 
Valentí Carrera, Daniel Pous i Joan Sardà. 

Tant Masats com Jordi Subirana, president de la secció local, 
van destacar la joventut dels membres de la llista (la mitjana 
d’edat del número 2 al 10 és de 33 anys), sumada a l’experiència 
en política d’altres i la implicació de tots els candidats en la vida 
associativa del poble. Elaborar la llista amb independents també 
ha estat una aposta clara de la formació (7 entre els primers 
13), amb l’objectiu de comptar amb un grup de gent valenta, 
preparada i eficaç.  

Masats va fer una valoració positiva dels tres anys i mig al Go-
vern de Sant Vicenç, mostrant-se orgullós de la feina feta. Tam-
bé va citar algunes de les prioritats per a la propera legislativa, 
com legalitzar els polígons industrials, incentivar la implantació 
d’indústries amb ajuts fiscals -sempre que creïn nous llocs de 
treball- i potenciar el Consorci de formació i iniciatives del Bages 
Sud.

Per últim, Josep Huguet, exconseller de la Generalitat i presi-
dent de la Fundació Josep Irla, va reflexionar sobre la necessi-
tat de la política i de votar Esquerra. Huguet va assegurar que 
la política és vital per defensar les classes populars davant de 
sectors poderosos com el financer i que Esquerra lluita per una 
Catalunya independent amb igualtat d’oportunitats i socialment 
justa. Huguet va fer entrega a Carles Riera de la insígnia de 25 
anys de militància a Esquerra.

Tots els noms de la llista

Jaume Masats i Suriñach (ERC)
Adriana Delgado i Herreros (INDEP)
Sandra Oliva i Cabezas (ERC)
Xavier Mas i Mas (INDEP)
Marc Trulls i Méndez (JERC-ERC)
Montserrat Cinca i Ogando (INDEP)
Jordi Palma i Sánchez (ERC)
Xavier Rubió i Rivero (JERC-ERC)
Montserrat Berduque i Torrecillas (INDEP)
Josep Pera i March (INDEP)
Ester Plans i Playà (INDEP)
Montserrat Bach i Grau (ERC)
Pere Anton Llovet i Canal (INDEP)

Suplents
Valentí Carrera i Vila (ERC)
Montserrat Vendrell i Codina (INDEP)
Jordi Caro i Barnés (INDEP)
David Pey I Sánchez (ERC)
Maria Montserrat Jordà i Uró (ERC)
Jordi Subirana i Lladó (ERC)
Aleix Lafont i Delgado (ERC)
Núria Lorente i Aroca (INDEP)
Alba Malo i Pérez (INDEP)
Daniel Pous i Soldevila (ERC)

UNA LLISTA QUE COMBINA JOVENTUT I EXPERIÈNCIA 
AMB MOLTS INDEPENDENTS

Nascut a Castellbell i el Vilar l’any 1952, va pertànyer 
al moviment escolta i va ser monitor del Moviment Júnior 
del bisbat de Vic, soci fundador de l’Associació de Veïns 
de la Bauma i cantaire de la Capella de Música Burés.

Viu a Sant Vicenç des de l’any 1979, on ha estat 
president de les AMPA del Niu i de l’escola pública Sant 
Vicenç, i també del Centre Excursionista. Militant d’ERC 
des de l’any 1983, va ser president de la secció local 
durant quatre anys.

Ha estat regidor els últims quatre anys, ara d’Urbanisme 
i Medi Ambient. Li agrada la muntanya i el senderisme, la 
filatèlia, llegir i cuinar, i es presenta a les municipals amb 
la voluntat de servir al poble.

Número 1:
Jaume Masats i Suriñach
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L’Adriana Delgado i Herreros, de 32 anys, 
de Sant Vicenç de Castellet, té parella, és 
periodista i ha treballat al diari Regió7, 
com a corresponsal al Bages de COMRà-
dio, Avui i  La Vanguardia i d’assessora 
en comunicació del conseller Josep Hu-
guet al departament d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa. 

Ha format o forma part del MIJAC, Cen-
tre Excursionista, Colònies Municipals, CB Castellet, CR Caste-
llet, CH Castellet, Ceps i Manduca, El Breny, l’Associació de Pe-
riodistes de la Catalunya Central, de la qual va ser presidenta, 
i Sant Vicenç Decideix. Les seves aficions són viatjar, llegir i fer 
esport.

L’Adriana es presenta a les eleccions municipals perquè li inte-
ressa la política i des de l’administració local vol treballar i con-
tribuir a aconseguir un poble millor, intentant portant a terme 
els canvis que sigui necessaris perquè així sigui. 

El Xavi Mas i Mas va néixer fa 37 anys 
a Sant Vicenç de Castellet, està casat i 
té dos fills, ha treballat a Metal·lúrgica 
Castelló i de Tècnic Industrial a la mul-
tinacional Denso, i ara fa de monitor 
d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Ha format o forma part del Club de fut-
bol Sant Vicenç, CB Castellet, Club Pe-
tanca Sant Vicenç, Associació Musical 

Castellet, Grup Teatre Cul-i-Seu, Ceps i Manduca, Centre Excur-
sionista Sant Vicenç i Club Natació Castellet. Les seves aficions 
són l’esport, la música i el teatre.

El Xavi es presenta a les municipals perquè estar en nombro-
ses entitats li ha fet veure quines son les mancances que hi 
han actualment en l’àmbit cultural a Sant Vicenç i vol treba-
llar per resoldre-les. Voldria fer realitat el nou centre cultural, 
entendre’ns amb totes les entitats i donar-les a conèixer arreu 
del territori.

La Montse Cinca i Ogando, de 41 anys, 
viu a Sant Vicenç de Castellet, està ca-
sada i té dues filles. És administrativa i 
treballa a l’empresa Multinacional Quí-
mica Thor Especialitats.

Ha estat o està vinculada al CB Castellet 
i Sant Vicenç Decideix, de la qual és la 
presidenta. Les seves aficions són estar 
amb la família, sortir amb els amics, fer 

esport (bàsquet, esquí nòrdic i de pista, caminar) i el cinema.

Es presenta a les municipals perquè creu que les coses han de 
començar a canviar en tots els àmbits i la millor manera perquè 
així sigui és implicar-se tot el possible i perquè vol lluitar per 
viure en una Catalunya sobirana.

El Jordi Palma i Sánchez va néixer a 
Sant Vicenç de Castellet fa 29 anys és 
estudiant d’Enginyeria Tècnica en Infor-
màtica de Gestió i treballa com a analis-
ta programador.

Ha estat o està vinculat a: Associació 
Musical Castellet, Esbart Dansaire 
Santvicentí, Geganters, Penya del Quin-
to i Activa’t de festa. Les seves aficions 

són la tecnologia, la música, viatjar i llegir.

Es presenta a les municipals amb Esquerra perquè vol aportar 
el seu granet de sorra perquè Sant Vicenç  prosperi. També per-
què, com a apassionat de la tecnologia, li agradaria que el poble 
millorés en aquest àmbit, oferint als ciutadans tots els beneficis 
que aporta.

El Marc Trulls i Méndez va néixer fa 26 
anys a Sant Vicenç de Castellet, és  En-
ginyer Tècnic Industrial Especialitzat en 
Mecànica i Màster en Comunicació Digi-
tal de Projectes d’Enginyeria, ha treballat 
a l’enginyeria Projectàlia i actualment a 
l’empresa Masats, a més d’ajudar al ne-
goci familiar i fer de monitor de natació. 
Ha format o forma part del CB Castellet, 
CN Castellet, Ball de Gitanes i Sant Vicenç 
Decideix. També ha col·laborat amb la Co-

ral Nou horitzó i la Comissió de Pubillatge. És membre de la JERC i 
regidor d’Esports a l’Ajuntament des de març de 2010. Li agrada la 
música, l’esport i les activitats a l’aire lliure.

El Marc es presenta a les eleccions locals amb ganes de treballar 
pel poble i aconseguir que tingui poques mancances i molt del que 
estar orgullosos. Ell està interessat en l’àmbit de l’esport local i, 
sobretot, les seves instal·lacions. El seu interès és oferir el màxim 
d’ajuda i suport per a les entitats esportives i poder disposar d’unes 
bones instal·lacions.

Número 2:  Adriana Delgado i Herreros

La Sandra Oliva i Cabezas, de 36 anys, 
viu a Sant Vicenç de Castellet, està casa-
da i té dos fills, és Tècnica en Empreses 
i Activitats Turístiques i Tècnica Superior 
en Prevenció de Riscos Laborals, i està a 
punt de llicenciar-se en Ciències del Tre-
ball. Ha treballat al Consell Comarcal del 
Bages i ara ho fa al Centre d’Iniciatives 
per l’Ocupació de l’Ajuntament de Man-
resa.

Ha estat o està vinculada a AMPA Escola Sant Vicenç, AMPA Escola 
Cal Soler, AMPA Escola de Música, Club Natació Castellet i Asso-
ciació Musical Castellet Coral Nou Horitzó. Li agrada la lectura, la 
música i el cinema i és aficionada al teatre i a la dansa. 

La Sandra es presenta a la candidatura d’Esquerra perquè fa molts 
anys que, com a treballadora de l’administració pública, té clara 
vocació de servei públic. Ara vol fer un pas més enllà i contribuir a 
la gestió municipal aportant el bagatge professional i personal que 
ha anat adquirint. 

Número 3:  Sandra Oliva i Cabezas

Número 4:  Xavier Mas i Mas

Número 6:  Montse Cinca i Orgando

Número 5:  Marc Trulls i Méndez

Número 7:  Jordi Palma i Sánchez
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El Xavier Rubió i Rivero, nascut a Sant Vi-
cenç de Castellet fa 25 anys, és llicenciat 
en Economia,  estudia actualment un 
màster en Tributació/Assessoria Fiscal i 
treballa en una consultoria d’empreses.

Ha format o forma part del Club de Fut-
bol Sant Vicenç, del Judo Castellet i de la 
plataforma Sant Vicenç de Castellet De-
cideix, i li agrada sortir  en bicicleta de 

muntanya pel parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, practicar 
esports i llegir llibres d’història, política i economia.

El Xavier, que és portaveu de les JERC al Bages i secretari de 
finances de les JERC Catalunya Central, es presenta a la llista 
d’Esquerra Sant Vicenç perquè se sent identificat amb Catalun-
ya, República i Esquerra i des d’aquests eixos vol millorar Sant 
Vicenç, amb teixits comercials i industrials potents que evitin 
que es converteixi en un poble dormitori, acostant-nos a les 
necessitats actuals de la societat moderna.

El Josep Pera i March va néixer a Caste-
llgalí el 1965 i va arribar a Sant Vicenç 
de Castellet el 1970. Està casat i té dos 
fills, és Auxiliar Tècnic Deliniant i treballa 
a la Gerència d’Infraestructures i Mobili-
tat Viària de la Diputació de Barcelona.

Ha format o forma part de les següents 
entitats: Centre Excursionista de Sant 
Vicenç, Casal Nou, Coral l’Estrella, Fut-

bol Sala Sant Vicenç, Pescadors Sant Vicenç i AMPA Escola 
Sant Vicenç. Les seves aficions són el ciclisme de muntanya i 
l’excursionisme.

El Josep es presenta a la candidatura d’Esquerra a les munici-
pals com a independent perquè vol ajudar a millorar el municipi 
en tot el que es pugui, prioritzant les instal·lacions escolars, les 
esportives i la mobilitat (tant de vehicles com els accesos).

La Montserrat Bach i Grau va néixer a 
Sant Vicenç de Castellet el 1969 i té 
tres fills, és llicenciada en Filologia An-
glo-germànica, professora d’institut des 
de l’any 1996 i funcionària del cos de 
professors d’educació secundària des 
de l’any 2007.

Ha format o forma part del CB Caste-
llet i el CH Castellet. Va ser regidora a 

l’Ajuntament del 2008 al 2010. Les seves aficions són: mun-
tanya, senderisme i activitats a la natura en general.

La Montse es presenta a les municipals per la seva voluntat 
de servei al poble i per aconseguir millorar tot allò que sigui 
millorable.

El Pere Anton Llovet Canal va néixer a Sant 
Vicenç de Castellet el 1960, està casat i 
té dos fills. És Enginyer Tècnic Electrònic. 
Ha treballat a Minolta SA i ara ho fa a Lo-
teria Catalana

Ha format o forma part de les següents 
entitats: Exsecretari CB Castellet, ex mem-
bre Patronat Escola Bressol, exmembre 
AMPA escola Sant Vicenç, exmembre ta-

balers correfoc (Geganters), membre del Ball de Gitanes, membre 
dels Armats de la cavalcada de Reis, membre del grup cinema 
amateur M8M,  soci Penya Blaugrana, soci Centre Excursionista, 
soci CB Castellet, soci Esbart Dansaire,  soci Geganters. Ha sigut 
8 anys regidor d’ERC en els àmbits d’Esports, Educació, Consum i 
Sanitat. Les seves aficions són la muntanya, el cinema,  el bàsquet 
i la música.

El Pere Anton es presenta a les municipals perquè ERC li dóna 
l’oportunitat de desenvolupar voluntàriament la seva faceta públi-
ca i municipalista des d‘un àmbit d’esquerres i independen-
tista.

L’Ester Plans i Playà va néixer a Sant Vi-
cenç de Castellet fa 48 anys, té una filla, 
és mestra i membre del sindicat USTEC-
STES a la Catalunya central.

Ha estat o està vinculada a Club Na-
tació Castellet, Xàldiga, la cooperativa 
L’Almàixera, Plataforma Aturem la Gue-
rra, CAE i Esclat Gospel Singers de Man-
resa.

Les seves aficions són: muntanyisme i esports diversos, ball, 
cant coral i espectacles culturals.
L’Ester es presenta a les municipals amb Esquerra per donar 
suport a un grup humà que vol el millor pel poble i que actua 
amb ètica, coherència, valentia i honestedat. Ella prioritza el 
tema de l’ensenyament per la seva trajectòria professional i 
perquè considera que una bona educació és la base per a una 
societat més equitativa i justa, alhora que pot millorar la cohe-
sió i bona convivència dels ciutadans del nostre poble.

Número 8:  Xavier Rubió i Rivero

La Montserrat Berduque i Torrecillas va 
néixer a Sant Feliu de Llobregat l’any 
1977 i viu a Sant Vicenç amb la seva pa-
rella des del 2007. És Diplomada en Ges-
tió i Administració Pública i actualment 
està cursant 1er curs de Dret. Treballa 
mitja jornada de Comptable per a una 
UTE i l’altra mitja jornada de bibliotecària, 
a la Biblioteca S.Vives Casajuana.

Durant uns mesos va col·laborar amb Activa’t de Festa i les se-
ves aficions són: viatjar, llegir, jugar a tenis, veure esports, el 
F.C.Barcelona i l’Snooker.

La Montserrat, afiliada a Reagrupament, es presenta com a inde-
pendent a la llista d’Esquerra Sant Vicenç perquè li agrada molt 
viure en aquest poble, i pensa que és molt millorar molt. Creu que 
tenim la sort de tenir un poble amb un gran potencial, per la seva 
zona estratégica, i considera que, ja que s’ha brindat l’oportunitat, 
paga la pena aprofitar-la per ajudar a millorar el poble on viu i s’hi 
sent molt a gust.

Número 9:  Montserrat Berduque i Torrecillas

Número 10:  Josep Pera i March

Número 12:  Montserrat Bach i Grau

Número 11:  Ester Plans i Playà

Número 13:  Pere Anton Llovet i Canal
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ESQUERRA A L’AJUNTAMENT
Esquerra ha dirigit els darrers tres anys i mig les regidories d’Urbanisme, Medi Ambient, Esports 
i Educació a l’Ajuntament de Sant Vicenç. Amb l’objectiu de millorar l’estat del poble i de la vida 
de la gent que hi viu, aquí us exposem alguns dels projectes i resultats de l’acció de Govern. 

Altres actuacions de l’Ajuntament: 

Adequació de la sala de Cal Soler, noves dependències Ser-
veis Socials, Casal de Joves, Oficina d’Atenció al Ciutadà, re-
visió cadastral després de més de 20 anys, @santvicenç, nou 
arxiu municipal, reducció de la temporalitat del personal de 
l’Ajuntament, subvencions a les entitats mitjançant concurs, 
congelació de les tarifes de l’aigua durant 3 anys, arranja-
ment dels camins a Vallhonesta, del Raval del Clot i de Cal 

Papa, construcció d’un gual al Clot del Tufau, arranjament del 
local de la Comissió de la Cavalcada de Reis, nou local per a 
Protecció Civil, senyalització de dos itineraris de senderisme, 
instal·lació 85 aparcaments per a bicicletes, condicionament 
magatzem de Cal Soler pels carros dels Carreters, asfaltat 
entrada al cementiri, neteja del Torrent de Cal Fainé, nou con-
tracte amb Urbaser de neteja pública i recollida de les deixa-
lles, canvi d’arbres a la plaça de l’Onze de setembre, projecte 
Riuverd i adequació aparcament de la Renfe.

Rehabilitació dels vestidors del pavelló, 

afectats per les filtracions d’aigua i els 

desgast dels 25 anys de funcionament 

i construcció d’una caldera de biomas-

sa per escalfar-los. 

Construcció de les noves 
piscines d’oci i desplaça-
ment de les pistes de 
petanca, ocupant la zona 
de l’antiga piscina.

Construcció de la nova escola de 
Sant Vicenç a càrrec del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat.

Reformes diverses reformes a la via pú-

blica. Reurbanització, finançada amb el 

Fons Estatal d’Inversió Local, de la cruï-

lla entre els carrers Gran i Castellet, i un 

tram del carrer Mestre Aubert. Asfaltat 

del patí de l’escola pública Sant Vicenç

Reemplaçament de 

totes les bombetes 

convencionals de 

l’enllumenat del po-

ble per unes altres 

de baix consum. 

Construcció de la nova plaça Farma-cèutics Gelabert, entre els carrers Ma-ria Gimferrer, París i Castellet, una illa ocupada abans per un antic immoble. 

Asfaltat de carrers de la Balconada, 
urbanització d’uns 20 metres de dos 
carrers i col·locació de la senyalització 
horitzontal. 
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Participació ciutadana: 
Facilitar a la ciutadania els instru-
ments necessaris perquè siguem 
protagonistes actius de la vida local. 
Governar -no manar-, amb trans-
parència, eficiència i escoltant a to-
thom.

Administració municipal moderna: 
Modernitzar el funcionament de 
l’administració municipal i fer-la més 
propera i útil a la ciutadania, amb 
eficiència, transparència, agilitat i 
aplicació de noves tecnologies. Sim-
plificar els processos aLdministra-
tius i respondre totes les sol·licituds 
dels ciutadans en un termini màxim 
de deu dies.

Sostenibilitat: 
Treballar per aconseguir un poble 
sostenible per garantir que la satis-
facció de les necessitats del present 
no comprometi la capacitat de satis-
fer les futures.

Espais culturals:
Construir el centre cultural de 
l’Ateneu, en el moment que això no 
suposi hipotecar l’economia muni-
cipal d’una manera exagerada. Pre-
servar el patrimoni cultural, donar 
suport a les associacions i treballar 
per aconseguir els espais necessa-

ris perquè hi puguin desenvolupar 
activitats.

Esport:
Promocionar l’esport escolar i de 
base i donar suport als clubs i es-
portistes.

Joventut: 
Ajudar els joves emprenedors i fa-
cilitar-los l’accés a una feina i a un 
habitatge.

Habitatge:
Incentivar la construcció d’habitatge 
protegit.

Convivència ciutadana:
Revisar l’actual ordenança i, un cop 
aprovada, aplicar-la amb rigor. 

Educació: 
Crear un programa marc pel mante-
niment de les instal·lacions educati-
ves i potenciar l’Escola de Música.

Medi ambient:
Implantar la recollida selectiva por-
ta a porta.

Nouvinguts:
Procurar, sigui qui sigui el seu ori-
gen, fer-los fàcil la seva integració, 
tenint en compte sempre que qui 

té drets també ha de tenir deures, 
i que s’han de respectar les nostres 
normes de convivència.

Laïcitat:
Defensar aquest valor republicà. 
L’Ajuntament, des del respecte total 
a totes les creences i religions, ha 
de ser laic.

En definitiva, treballar per gaudir 
d’un poble on es pugui viure, el 
creixement del qual sigui sostenible, 
s’adeqüi a la capacitat que tinguem 
d’oferir serveis i integri les persones 
nouvingudes, en una Catalunya ple-
nament sobirana. Un poble del qual 
sentir-se orgullós de viure-hi.

LES PRIORITATS D’ESQUERRA PER A LA 
PROPERA LEGISLATURA

Aquestes són les principals prioritats d’ERC Sant Vicenç de Castellet, i totes les persones que 
formen la candidatura han pres el compromís de treballar per aconseguir-les: 

Lluita contra la crisi i l’atur:

Promoció industrial: 
Legalitzar els polígons industrials existents, accelerar la construcció de nous. Incentivar la implantació 
d’indústries mitjançant ajuts fiscals, sempre que creïn nous llocs de treball.

Consorci de formació i iniciatives del Bages Sud:
Potenciar-lo en la seva tasca formativa i de recerca de treball. Utilitzar-lo per consorciar serveis dels municipis 
que l’integren i aprofitar les sinèrgies per estalviar costos. Que doni suport als joves emprenedors per crear les 
seves pròpies empreses.

Serveis socials: 
Augmentar la seva dotació pressupostària mentre duri la situació econòmica actual. Continuar treballant per a 
la construcció d’una nova residència geriàtrica. Promocionar pisos tutelats per a gent amb dificultats.



Sant Vicenç de CastelletBREUS  ESQUERRA

Seguint el model de trobades amb un número limitat de persones, Esquerra Sant Vicenç de Castellet ha creat al Facebook el grup “Vols 
fer un cafè amb el Jaume Masats?” http://www.facebook.com/home.php?sk=group_193256230705002&ap=1 per donar la possibili-
tat a la ciutadania de trobar-se amb l’alcaldable republicà.

Esquerra Sant Vicenç de Castellet disposa també d’una pàgina de Facebook, “Jaume Masats i Esquerra per Sant Vicenç de Castellet”, 
amb informació sobre les activitats que porta a terme el partit: http://www.facebook.com/#!/pages/Jaume-Masats-i-Esquerra-per-Sant-
Vicen%C3%A7-de-Castellet/171193796261876

Esquerra homenatja la societat santvicentina de fa 80 anys 
en la commemoració de la República catalana
Esquerra de Sant Vicenç de Castellet va aplegar una setantena de per-
sones en l’acte de commemoració de la proclamació de la República 
catalana, el passat 14 d’abril, a la Biblioteca Salvador V. Casajuana. ERC 
va voler fer un homentage a la societat santvicentina de fa 80 anys, es-
pecialment a les figures de l’escriptora Maria Gispert i el mestre Josep 
Vigatà tots dos castigats per les seves idees progressistes i republica-
nes. El professor David Sanz va ser l’encarregat d’explicar les caracterís-
tiques del Sant Vicenç de finals dels anys 20 i començaments dels 30, 
que va viure en pocs anys una gran i important transformació.

L’acte va comptar amb la lectura de dos articles periodístics. Un, de La 
Vanguardia (27 de maig del 1931), que recull unes declaracions del ca-
pità general López Ochoa, que assegura que Sant Vicenç va ser el primer 
poble de Catalunya que va declarar la República. 

Esquerra ha visitat diferents zones de Sant Vicenç en el marc de 
la campanya “Un  dissabte al barri”, amb l’objectiu de donar a 
conèixer la seva candidatura i les seves propostes, i implicar la 
ciutadania en un projecte comú per a Sant Vicenç. ERC ha mun-
tat parades informatives a la plaça Espanya, el parc de Cal Sant 
Joan, la plaça de l’Ajuntament i la plaça dClavé, amb posteriors 
vermuts a bars del poble. 

Cicle de xerrades de petit format per 
donar a conèixer la candidatura 
Esquerra està portant a terme un cicle de xerrades de petit format 
per donar a conèixer el seu alcaldable, Jaume Masats, i la resta de 
persones de la candidatura, així com la tasca feta els darrers anys 
i les principals propostes per a la propera legislatura. L’objectiu fi-
nal de la iniciativa és arribar d’una forma més directa i personal 
al ciutadà, que aquest pugui dirigir-se directament als seus repre-
sentants a l’Ajuntament. S’han organitzat trobades amb veïns de 
la Balconada, grups de joves, entitats esportives i culturals, i se’n 
faran altres durant la campanya electoral. 

Un dissabte al barri

Esquerra 2.0


