
2. María José Rodríguez
Graduada Social i Llicenciada en 
Comunicació Audiovisual
“Vull contribuir a dur al poble 
una nova manera de fer política, 
treballant sempre per agrupar el 
màxim consens i assolir projectes 
de futur engrescadors i bons per 
a Viladecavalls.”

3. Martí Pedret
Estudiant de Dret
“Els i les joves de Viladecavalls 
som el present i el futur 
d’aquest poble i és bo que 
s’escolti la nostra veu i 
prenguem part en les decisions 
polítiques.”

4. Joana Polo
Empleada de banca i artista local
“Sóc una persona amb moltes 
ganes que el poble sigui viu, 
participatiu i sobretot un poble 
del qual els meus fills no 
vulguin ni hagin de marxar.” 

8. Carme Giralt
Cuinera
"El nostre compromís cap als 
barris i la seva gent és 
demostrable, per aquest motiu 
defenso aquest projecte de 
construir un poble millor."

6. Conxita Morante
Cosidora jubilada
“Pel programa, les idees, 
l'energia i el gran equip de 
"PERSONES” convençudes a fer 
un Nou Viladecavalls, em sento 
feliç de formar part d’aquest 
projecte.”

7. Marçal Llimona
Estudiant de Periodisme
“Per inconformisme i per ser un 
més en el projecte col·lectiu de 
fer ciutats i pobles republicans, 
amb equip i projecte per a 
dignificar la política.”

Sóc la Glòria Ullés i encapçalo un grup de persones valentes 
i compromeses que ens presentem a les eleccions municipals 
del 26 de maig, i ho fem perquè creiem que a Viladecavalls hi 
ha moltes coses a transformar i millorar. Hem triat la política 
com a eina per aquesta transformació i estem decidits a crear 
espais per a decidir-ho tot.

Us convidem a compartir projectes i actuacions que volem 
que siguin una realitat, i ho poden ser si volem tots i totes. 
Estem convençuts que ara és el moment d'abandonar el 
"jo" per parlar del "nosaltres", nosaltres com a comunitat, 
nosaltres com a poble de Viladecavalls.

Us demanem la vostra confiança i la vostra col·laboració, 
perquè plegats

   PLANTEM EL futur
 per a unNou Viladecavalls

#PLANTEM
   ELfutur

 construir plegats un
Nou Viladecavalls

és possible!

Glòria Ullés, candidata a l’alcaldia

5. Toni Martínez
Llicenciat en Dret, mediador i 
professor
“Per un poble integrat en 
l’entorn,  cohesionat,  dialogant,  
compromès en la participació i 
amb espais on compartir cultura,  
sentiments, esforços i somnis!”

11. Vicenç Torres
Conseller Delegat d’empresa de 
maquinaria i serveis jubilat
"Crec que des de totes les edats 
tenim molt a dir de com volem 
que sigui Viladecavalls, el 
projecte d'ERC escolta i dóna 
resposta a les demandes de la 
gent."

10. Mati Segura
Psicòloga
“Som un equip de persones que 
volem i tenim capacitat per 
treballar pel poble, sense oblidar 
el moment crític que està vivint 
el nostre país.”

9. Lluís Soler
Doctor en Química
“Ferms amb el compromís de fer 
de Viladecavalls un poble millor. 
Tenim l'oportunitat de fer un 
canvi amb honestedat i rigor, i 
vull formar-ne part.”

13. Emili Soler
Llicenciat en Econòmiques, 
director de banca jubilat
“Aquesta llista renovada, amb 
noves idees i una nova manera 
de portar-les endavant, m’ha 
engrescat i vull participar en 
aixecar aquest Nou 
Viladecavalls.” 

12. Antònia Moscoso
Cuinera
“Acompanyo aquest projecte i 
assumeixo la responsabilitat 
convençuda que plantarem un 
futur millor per a totes i tots els 
que vindran.”



Lluitarem contra incendis 
i farem un Viladecavalls 
més sostenible
fent convenis amb els propietaris de boscos 
i mitjançant tres plans d’acció: pasturatge 
de caprins, recuperació de terreny agrícola 
i autoabastiment de biomassa, que dotarà 
d’energies renovables l’enllumenat públic i 
les instal·lacions municipals. 

Així construïm Poble, així construïm República.

Plantem projectes de futur
per a un nou Viladecavalls
Posant fil a l’agulla a projectes que ara és l’hora que siguin una realitat

Crearem un Pla de Millora 
per Nuclis
conjuntament amb els veïns i veïnes, i durem a 
terme les actuacions que de forma prioritzada 
s’hi recullin, com ara instal·lació de 
clavegueram efectiu, aigües pluvials, cablejat 
aeri, necessitats d’aparcaments i asfaltats, 
eliminació de barreres arquitectòniques, etc.

Farem realitat
la Casa de la Cultura
un espai de les arts i la cultura que disposi 
d'un teatre auditori multifuncional per a les 
arts escèniques municipals (amb caràcter 
polivalent), tenint en compte les activitats 
que es realitzen a les diferents entitats i 
associacions,  i oberta a les propostes de 
tota la ciutadania.

Recuperarem el projecte 
d’Escola taller d’oficis a 
Viladecavalls
en el qual es desenvolupin tasques 
teòriques i pràctiques i que  promogui la 
creació de convenis de pràctiques amb 
empreses. I alhora aproparem els oficis 
tradicionals als nois i noies de l’institut, per 
tal que pugui ser un recurs educatiu a 
l’hora de seguir la seva formació 
professional. Farem el camí de ronda

per poder connectar tots els barris i 
posarem en valor el nostre patrimoni 
històric i cultural facilitant l’accés al seu 
gaudi fent rutes de pedra seca i fonts. 

Treballarem amb totes 
les eines de que disposem
per aconseguir tenir una bossa de lloguer 
assequible per tal que els joves puguin 
continuar vivint al nostre poble.

Farem del Consell Escolar 
un veritable instrument 
vertebrador i coordinador 
dels centres educatius del 
Municipi
Treballarem amb tots els centres per a 
planificar jornades i activitats per a l'educació 
inclusiva i en valors, la Cultura de Pau, el 
coneixement del poble i de l’entorn. 

Ens comprometem a actuar 
com a element motor al 
costat de les associacions i 
entitats del poble
Posarem a la disposició de les entitats les 
eines suficients per a realitzar amb dignitat la 
seva activitat, amb recursos humans i/o 
materials. 

Construïm el present amb noves eines
Som coneixedors de la realitat del nostre poble i la transformarem amb esforç, 
els peus a terra, les mans obertes i la mirada sincera.

Impulsarem acords entre 
les empreses del municipi 
i l’administració local
per aconseguir la màxima eficiència en les 
polítiques d’ocupació i que donin un fruit 
real en forma de llocs de treball per als 
habitants de la població.

Fomentarem la relació 
entre diferents 
generacions
com a canal de transmissió de valors i 
intercanvi d’experiències.

Farem una diagnosi de 
les necessitats de serveis 
socials
Elaborarem un pla d’acció i un catàleg 
efectiu i transparent, i dotarem de més 
recursos l’àrea d’acció social i ciutadania. 

Reorganitzarem
conjuntament amb totes les entitats del 
barri, el funcionament del Centre Cívic 
Paco Cano 

Crearem Plans
d’Ocupació locals
per tal que les principals obres i tasques de 
manteniment de l’espai públic les facin 
aturats/des del municipi.

Aproparem i millorarem
la relació entre l’administració i la població 
amb una oficina d’Atenció Ciutadana al barri 
de Can Trias, creant la cita prèvia, i 
fomentant aplicacions pel mòbil que 
agilitzin la comunicació.

Ens adherirem
a la “Carta europea per a la igualtat de dones 
i homes a la vida local” i declararem 
Viladecavalls municipi feminista assumint el 
decàleg per a la construcció de ciutats 
feministes elaborat per les Alcaldesses del 
Baix Llobregat.

Treballem perquè tota l’acció de govern 
estigui acompanyada de valors
Farem que cada acció de govern transmeti i s’impregni dels valors republicans, 
com la justícia, la igualtat, la llibertat, la democràcia, l’honradesa, la transparència 
i la fraternitat.

Ens comprometem a 
retre comptes a la 
ciutadania
cada 2 mesos amb reunions obertes a 
tothom com a eina de transparència i 
participació.

Promourem la Cultura
de Pau:
valors, actituds i comportaments que 
reflecteixen el respecte a la vida, a l’ésser 
humà i  la seva dignitat, i que posen per 
davant de tot els drets humans, el rebuig a 
totes les formes de violència i l’adhesió als 
principis de llibertat, justícia, solidaritat i 
tolerància, així com la comprensió entre els 
pobles, els col·lectius i les persones. Ens 
adherirem a la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses 
per la Pau de Catalunya. 

Crearem un codi ètic
dels càrrecs electes
mitjançant la posada en pràctica de 
manuals de bon govern, d’obligat 
compliment per a tots els càrrecs electes de 
l’Ajuntament. 

Aproparem la vida 
municipal als infants i 
adolescents
seguint valors democràtics i cívics amb 
Plens d’infants i adolescents, Consells 
d’infants i projecte de pressupostos 
participatius a escoles de primària i institut.

Impulsarem la Carta de 
Drets i Deures dels 
Ciutadans
Redefinirem l’ordenança cívica de 
Viladecavalls i elaborarem programes per 
a fomentar el respecte entre ciutadans i 
amb l’entorn i l’espai públic.

Potenciarem les accions 
comunitàries
com la forma més eficient d’aprofitament dels 
recursos comunitaris: banc del temps i banc 
dels aliments.


