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#1 Bàrbara Lligadas
Llicenciada en ciències polítiques (UPF) 

i en antropologia (UB). Assessora al 
Parlament. Portaveu municipal d’ERC 

des del 2015. Veïna del Casc Antic 

#2 Myriam Moysset 
Enginyera tècnica en topografi a. 

Regidora des de 2015 i secretària del Centre 
d’Estudis Urbans de Viladecans. 

Veïna de Grup Sant Jordi

#3 Josep Mumany
Administratiu i músic. 

Vinculat a entitats de cultura  
popular i exentrenador de bàsquet. 

Veí de Montserratina

#7 Joan Bausa
Estudiant de Ciències Polítiques i de 

l’Administració (UB). Cap a l’Agrupament 
Escolta i Guia Garbí. Veí del Casc Antic

#8 Teresa López  
Llicenciada en Psicologia, treballa 

a l’Hospital de Bellvitge i és delegada de la 
Intersindical CSC. Veïna de la Torre Roja

#9 Marc Riera
Enginyer agrònom, membre de l’Agrupació 

Cultural Mossèn Cinto Verdaguer i de la 
junta del CB Viladecans. Veí del Casc Antic

#4 Judit Moreno
Jurista especialitzada en l’àmbit 

d’estrangeria i asil. Activista. 
Vinculada al col·lectiu animalista. 

Veïna del Poblat Roca

#5 Manel Membrilla 
Conductor de robòtica a la SEAT 

i candidat del Jovent Republicà. Vinculat a 
entitats de cultura popular. Excap del Cau 

Sant Joan. Veí del Casc Antic

#6 Natàlia Morant
Tècnica en producció editorial. 

Presidenta de l’AMPA Sant Gabriel 
i membre de la Coral La Lira  i la 
Colla del Mamut. Veïna de Sales

UNA CANDIDATURA REPUBLICANA PER A  

Redacció

LA SECCIÓ LOCAL D’ERC VILADECANS 
VA PRESENTAR EL 5 D’ABRIL LA 
LLISTA ELECTORAL DE CARA A LES 
ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE 
MAIG AMB ACCENT FEMENÍ I UNA 
APOSTA NÍTIDA PELS INDEPENDENTS.

La llista va ser aprovada el passat 1 d’abril 
per àmplia majoria a l’assemblea local 
d’ERC, màxim òrgan decisori que dona vot a 
tota la militància. Està integrada per 33 per-
sones de les quals 17 són dones i 16 homes. 
Compta amb 12 independents i 21 militants. 
Es tracta d’una llista cremallera que reforça 

els lideratges femenins amb dues dones al 
capdavant. A més, el fet que més d’un terç 
de la llista siguin persones independents de-
mostra com el projecte d’Esquerra Republi-
cana a Viladecans atrau veïns d’àmbits i per-
fi ls diversos, de totes les edats i residents en 
diferents barris de la ciutat.

ACTIVAR VILADECANS
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#10 Gladys Reyna
Nascuda a Xile, va emigrar amb 

el cop d’estat a Salvador Allende. Catalana 
des de fa 38 anys. Veïna de Can Batllori

#11 David Salazar
Artista gitano inquiet per totes les branques 
de l’art i defensor de la cultura i la igualtat. 

Veí del Poblat Roca

Redacció

AL LLARG DEL DARRER MANDAT EL 
GRUP D’ERC HA ACONSEGUIT DIVERSES 
MILLORES IMPORTANTS PER A 
VILADECANS I HA MARCAT BONA PART 
DE L’AGENDA POLÍTICA MUNICIPAL.

El grup d’Esquerra Republicana a l’Ajun-
tament de Viladecans ha estat el que més 
mocions ha presentat al Ple municipal du-
rant el mandat 2015-2019 amb un total de 51 
mocions, de les quals 24 han estat aprovades 
(47%) i 27 rebutjades (53%). A diferència del 

que succeeix sovint amb altres iniciatives 
al Ple, el 92% de les mocions d’ERC estaven 
vinculades directament amb Viladecans.  

D’entre les propostes d’ERC aprovades 
destaquem:

QUATRE ANYS DONEN PER MOLT... 

#12 Montse Freire
Lluitadora pels drets de les dones 

i les persones del col·lectiu LGTBI. 
 Veïna de Cal Ginestar

Prevenció de la pobresa energètica 

Novembre 2015  

Salvem les cases av. Generalitat 

Gener 2016

Fre al monopoli funerari

Gener 2016 

Fora símbols franquistes 

Abril 2016

Salari ‘Anem a mil’ a l’Ajuntament 

Juny 2016

Manual de senyalització urbana

Novembre 2016

Dret a vot als 16 anys 

Gener 2017

 Urbanisme més transparent 

Abril 2017 

Carnet Jove Local 

Abril 2017
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#14 Mª Carmen Melenchón
Va treballar 27 anys en el sector farmacèutic 

i regenta un negoci familiar d’hostaleria.
Veïna de l’Eixample

#20 Paquita Leida
Jubilada, va treballar d’auxiliar de geriatria 
i infermeria. Gran afi cionada a la lectura. 

Veína de Can Palmer

#15 Albert Artero
Treballa al sector del metall, 

afi liat a CCOO. Net de Cal Drapaire 
del barri de Sales

#21 Josep Porcar
Vinculat al Club Beisbol Viladecans més 

de tres dècades. Millor esportista de 
Viladecans el 1995. Veí del Grup Sant Jordi

#13 Antoni Padilla
Infermer al CAP Maria Bernades, militant 

d’ERC i afi liat a CCOO.
Veí de Can Palmer

#19 Manolo Ballester
Comercial al sector de l’automoció. 

Als anys 70 va començar a treballar a la 
factoria Roca. Veí de Montserratina

Programari lliure a l’Ajuntament

Juliol 2017

Ciutat lliure d’amiant 

Febrer 2018

Camins escolars segurs

Juliol 2018

Control als gossos perillosos

Setembre 2018

Ciutat lliure de plàstic 

Març 2019

 Soterrament del cablejat aeri 

Març 2019
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#17 Daniel Fabero
Català nascut a Madrid, és autònom 

i emprenedor en el sector TIC. Afi cionat 
al ciclisme. Veí de Sales - Grup Sant Jordi.

#23 Guillem Briones
Delegat de 2n de Geografi a i Ordenació 

del Territori a la UAB. Compromès amb 
l’emancipació juvenil. Veí de l’Eixample

#18 Imma Jiménez 
Gestora d’equip en un supermercat, atleta 
habitual en curses de running i triatlons 

arreu del país. Veïna del Casc Antic

#16 Cynthia Comellas
Professora de robòtica i monitora 

a l’Escola Bon Soleil. Cap a l’Agrupament 
Escolta i Guia Garbí. Veïna del Casc Antic

#22 Montse Pacheco
Treballa a l’Aeroport del Prat. Vinculada a 

ERC des de 1998 i afi cionada 
a la motocicleta. Veïna de l’Eixample

#24 Conxita Zaragoza
Especialista en laboratori a l’Hospital 
Clínic, on ha estat delegada de riscos 

laborals per CATAC. Veïna de Campreciós

ALTRES PUNTS FORTS DEL MANDAT: 

Polígon Centre 
Hem girat com un mitjó 
la polèmica reforma, pro-
tegint el caràcter indus-
trial, els llocs de treball i 
les cases històriques

Hospital de Viladecans
El juliol de 2018 varen co-
mençar les obres d’ampli-
ació i reforma gràcies al 
compromís d’ERC al De-
partament de Salut

Cas Inipro
Vàrem denunciar a Antifrau 
un presumpte tràfi c d’infl u-
ències a l’Ajuntament. Poc 
després un jutjat va assu-
mir el cas, encara sota se-
cret de sumari

 Retorn del deute
Amb Oriol Junqueras a 
Economia, la Generalitat 
va reduir dràsticament 
el deute acumulat amb 
l’Ajuntament durant els 
pitjors anys de la crisi

 Pla de Llevant
Hem explicat el pro-
jecte a la ciutadania i 
hem plantejat opcions 
menys invasives davant 
la construcció  prevista
de 3.000 habitatges amb 
blocs de 4 a 11 plantes

Nou institut-escola
El conseller d’Educació
Josep Bargalló es va com-
prometre el 2018 amb un 
nou institut-escola a Lle-
vant vinculat als nous pres-
supostos de la Generalitat 

Eurovegas 2
Amb l’entitat ecologista 
DEPANA, vàrem presen-
tar el 2016 un recurs 
contenciós administratiu 
contra el Pla Director Ur-
banístic (PDU) del Delta 
del Llobregat

 Carril bici a la platja 
El 2017 la Generalitat va 
enllestir l’últim tram de 
carril bici pendent que 
uneix el nucli urbà amb la 
platja gràcies a la persis-
tència d’ERC al Parlament 
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#S1 Marta Jiménez 
Fisioterapeuta al CAP Maria Bernades, va 
ser jugadora i entrenadora de bàsquet al 

Col·legi Sant Gabriel. Veïna de l’Eixample

#S7 Araceli Aragó 
Jubilada, va ser una de les primeres dones 

a treure’s el carnet de conduir a l’època. 
Encara condueix. Veïna d’Alba-rosa

#S2 Jordi Flores
Treballa al sector industrial del Baix 

Llobregat. Llicenciat en Ciències 
Químiques per la UB. Veí de Campreciós

#S8 Toni Mulero
Jubilat, membre de la Colla del Mamut. 

Antifeixista, republicà convençut i lluitador 
pels drets humans. Veí de Montserratina

#25 Albert Marín
Dissenyador industrial i empresari del 
sector del metall. Cofundador d’ERC 

Viladecans als anys 90. Fill del Casc Antic

#S6 Enric Pedrol
Cap del Servei de Medicina Interna a 

l’Hospital de Viladecans i professor de 
Medicina a la UB. Veí de Can Guardiola

#FemBonGovern 
 • Auditoria interna a l’Ajuntament 
 • Menys empreses municipals 
 • Impuls d’un model impositiu progressiu
 • Aplicació mòbil per a promoure el civisme 
 • Mitjans de comunicació neutrals

#FemCohesióSocial 
 • Carnet de gent gran activa
 • Model d’oci alternatiu als casals d’avis 
 • Finestreta única municipal d’atenció 

a les persones
 • Impuls del Servei d’Informació i Atenció 

a les Dones
 • Centre de Recursos per a Famílies
 • Lluita contra el racisme i la xenofòbia 
 • Defensa activa dels drets LGTBI+
 • Ciutat amiga de la infància

#FemValor
 • Parc Agrari viu i productiu
 • Més Km0 i mercats de pagès 
 • Reindustrialització dels polígons 
 • Dinamització del comerç de proximitat
 • Suport a l’emprenedoria 
 • Foment de l’economia social i solidària

#FemTerritori
 • Impuls a l’habitatge social 
 • Habitatge protegit en locals buits 
 • La seguretat viària com a prioritat
 • Més mobilitat sostenible i endreçada
 • Autobús gratuït a la platja
 • Més accessibilitat als carrers 
 • Millora de la il·luminació a la via pública
 • Prou cotxes abandonats 
 • Reforma de la Rambla Modolell

 • Ordenança de paisatge urbà
 • Protecció i difusió dels espais naturals 
 • Viladecans, posa’t verda 
 • Gestió directa en la recollida de residus i 

neteja viària 
 • Municipalització de la gestió de l’aigua 

Redacció

EL PROGRAMA ELECTORAL D’ERC A 
LES MUNICIPALS ÉS UN CONTRACTE 
VINCULANT AMB VILADECANS PER 
AL MANDAT 2019-2022. 

Prop de 200 persones han col·laborat en 
l’elaboració del programa electoral, entre mi-
litants, simpatitzants, amics de la secció lo-
cal, entitats del poble i la ciutadania que ha 
participat en les accions #Fem des de fi nals 

de 2018. També es nodreix de l’experiència del 
grup municipal en els últims quatre anys a 
l’Ajuntament. En concret, el programa es di-
videix en nou grans àmbits i inclou diversos 
compromisos de cara el proper mandat: 

EL NOSTRE PROGRAMA ELECTORAL, EN 5 MINUTS
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#S4 Albert Guilera
Jubilat, va treballar en el sector de la 

informàtica. Des de ben jove compromès 
amb la llibertat del país. Veí d’Alba-rosa

#S3 Rosa Monclús
Aturada, havia treballat al sector tèxtil. 

Practica natació i li agrada viatjar en 
motocicleta. Veïna de l’Eixample

#FemPoble
 • Segona biblioteca pública 
 • Aprovació del catàleg de patrimoni
 • Festes majors participades i participatives
 • Promoció i suport als creadors locals
 • Piscina municipal descoberta
 • Ús equitatiu en instal·lacions esportives

 • Menys catedrals i més parròquies de barri 
en equipaments esportius

 • Pista municipal d’atletisme 
 • Carnet de tinença cívica d’animals 
 • Control genètic de les femtes de gos 
 • Millora de les zones d’esbarjo per a gossos

#FemSalut
 • Rutes saludables segures i senyalitzades
 • Pla de salut comunitària
 • Promoció de l’alimentació saludable 

#FemEducació
 • Camins escolar segurs
 • Prioritzar necessitats educatives especials 
 • Educació 360. Educació a temps complet
 • Escola de formació de pares i mares 
 • Ciutat educativa 
 • Mentoria a joves en risc d’exclusió 

#FemJoventut
 • Carnet Jove Local, de debò
 • Parc d’habitatges compartits per a joves 
 • Més i millor participació juvenil

 • Orientació educativa i laboral
 • Model alternatiu d’oci responsable 
 • Atenció a la salut sexual 
 • Prevenció en dependències
 • Ofi cina d’atenció als joves centralitzada a 

Can Xic 

#FemBarri 
 • Auditoria de necessitats amb els veïns
 • Pla de millores progressiu i pressupostat 
 • Recosida dels barris de la ciutat
 • Nova xarxa de transport públic 
 • Nous espais públics i punts de trobada
 • Acció comunitària com a solució als pro-

blemes de convivència

PÀG. 7

#S5 Anna Besora 
Jubilada. Membre d’Òmnium Viladecans, 

l’ANC i Viladecans Punt de Trobada. 
Veïna l’Eixample

Aquest 26 de maig tens l’oportunitat de trencar amb 
dècades de monotonia. Ajuda’ns amb el teu vot a

ACTIVAR VILADECANS
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 √ Si creus que Viladecans enlloc de ser una 
ciutat dormitori hauria de ser una ciutat viva i 
dinàmica...

 √ Si consideres que l’Ajuntament està governat 
per la inèrcia en comptes d’innovar en la 
gestió de les polítiques públiques...

 √ Si veus malament que la majoria de les 
inversions es concentrin al final de mandat 
enlloc d’espaiar-les al llarg dels quatre anys...

 √ Si et preocupa que la prioritat de l’equip de 
govern siguin les grans multinacionals en 
detriment de les petites i mitjanes empreses...

 √ Si no entens com insisteixen a créixer 
de forma insostenible, enlloc de millorar 
els barris existents tot parant atenció 
als petits detalls...

 √ Si comparteixes que l’oferta d’oci 
i activitats per a joves a Viladecans és 
insuficient  i cal destinar més recursos a 
aquest col·lectiu...

 √ Si constates que la política municipal actual 
ignora les creixents desigualtats i trobes 
a faltar una gestió més empàtica amb les 
persones...

ACTIVEM VILADECANS!
Vota’ns el 26 de maig! 


