
1. Carles Soriano i Badell. 33 anys. Veí del barri de 
Falguera. És llicenciat en economia, amb un postgrau 
en gestió ambiental. Ha exercit d’economista. Ara 
està en excedència, ja que és regidor d'Esquerra 
i 3r tinent d'alcalde des del 2005.  Ha treballat per 
la cultura popular des de les colles de la ciutat. 
Durant molts anys va ser membre de l’Agrupament 
Escolta de la ciutat. És soci l’Ateneu Santfeliuenc 
i dels Amics de la Natura. Va entrar a les Joventuts 
d’Esquerra Republicana (JERC) l’any 1989, on ocupà 
diferents responsabilitats. Actualment és membre 
del Consell Nacional d’Esquerra.
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2. David Guàrdia i Mascó. 25 anys. Té estudis de sociologia. 
Ha treballat al sector del lleure infantil i juvenill així com a 
l’empresa Aventis (antiga Hoechst). Actualment treballa 
d’assessor de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Innovadora de 
l’Ajuntament de Sant Feliu. Ha estat membre de l’Agrupament 
Escolta de la ciutat i fa teatre amateur. Actualment és membre 
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) i de 
la Intersindical-CSC. És soci de l’ACF. Ha participat en la 
plataforma Progressem amb Metro i en la plataforma Sant 
Feliu pel No, contrària a la Constitució europea. Ha estat 
portaveu de les JERC de Sant Feliu.

Habitatge assequible
•	 Crear l’Institut d’Habitatge de Sant Feliu amb l’objectiu de:	

-		 Comprar sòl per fer promocions públiques.	
-		 Fer una Xarxa Pública d’Habitatge de 200 pisos de 			

lloguer a preu assequible (Entre d’altres als carrers Anselm 			
Clavé, Tibidabo, Marquesa Castellbell i davant de Can 				
Ricart)	

-		 Comprar habitatge privat per rehabilitar-lo i integrar-lo a 			
la Xarxa Pública d’habitatge. 

•	 Desenvolupar el pla de l’habitatge 2006–2011, que preveu 
la construcció de més de 600 habitatges.

•	 Dedicar almenys l’1% de la despesa municipal anual a la 
compra de sòl privat.

•	 Crear pisos tutelats per a gent gran (al sector d’Estampacions 
Colom, a la fàbrica de les tovalloles...).

•	 Potenciar la Borsa Jove d’Habitatge per facilitar el lloguer 		
per part dels propietaris de pisos buits. 

•	 Evitar la venda de terreny públic, on es podria fer habitatge 	
social, per finançar altres projectes.

•	 Promoure la rehabilitació de façanes i la concessió d’ajuts 	
per l’accessibilitat (ascensors...)

3. Àngels Pièdrola i Gómez. 30 anys. Té estudis en 
ciències polítiques i de l’Administració i es dedica a 
fer recerca social aplicada en temes de joventut, 
participació i educació. Ha estat membre, durant molts 
anys, de l’Esplai Sant Llorenç, primer com a monitora 
i després com a responsable de centre, i també ha 
format part de la colla de la Garsa. Ha estat vicepre-
sidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians i 
vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya. Es presenta com a independent.

Habitatge assequible



4. José Miguel Ardanuy Cera. 52 anys. D’origen aragonès, va viure 
5 anys a Madrid i porta a Sant Feliu des del 76. És funcionari del Cos 
Executiu de Correus, on va començar a treballar de carter fa 30 anys. 
Diplomat en Magisteri i llicenciat en Història Contemporània. Es 
membre del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Durant la transició 
va participar activament en els moviments reivindicatius i de recuperació 
democràtica com a membre de la A.V. Can Calders. Més recentment 
ha estat president de la AV Can Nadal, barri on resideix, i president 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Feliu. Es 
presenta com a independent a les llistes d’Esquerra. És membre de 
la Plataforma Progressem amb Metro..

5. Carme Albertí i García. 45 anys. Diplomada en turisme (TEAT). 
Actualment exerceix de guia intèrpret turística d’anglès i alemany.  
Membre del Consell Escolar del CEIP Pau Vila. És militant d'Esquerra 
des del 2003 i membre de l’Executiva local. Viu al barri del Mas Lluí, 
on és vocal de la Junta de l’Associació de Veïns del Mas Lluí. Ha 
participat activament en la plataforma en defensa de les zones verdes 
i d’equipaments. Va ser membre del primer equip femení del Club de 
Bàsquet Santfeliuenc. És col·laboradora de la plataforma Pro Seleccions 
Esportives Catalanes.

•	 Exigir l’arribada de la L3 del Metro a Mas Lluí, a l’estació 
de RENFE i al barri  Falguera; i garantir l’arribada a Falguera 
de la L9 Cornellà-Castelldefels.

•	 Garantir la participació ciutadana i convocar un concurs 
d’idees i projectes per a la urbanització del soterrament.

•	 Soterrar conjuntament el tramvia i el tren per aprofitar la 
superfície per a la ciutat (habitatge social, equipaments...)

•	 Incrementar els recorreguts i freqüències del bus urbà (15’) 
i introduir línies amb microbús.

•	 Fer promoció pública d’aparcaments soterrats de lloguer i 
de compra (fàbrica de les tovalloles, Can Fargas, Casal de 
la gent Gran, Alfons Comín, solar de la xemeneia...)

•	 Pacificar el trànsit amb l’increment de les zones de velocitat 
màxima a 30 Km/h al casc urbà.

•	 Aplicar el Pla Director de la Bicicleta per promoure i facilitar-
ne l’ús en els trams  urbans i en desplaçaments interurbans.

•	 Gratuïtat de l’aparcament, l’última hora del matí i de la tarda 
per als residents de carrers de zona blava.

•	 Crear una línIa de bus nocturn directe Sant Feliu - Barcelona.

Ciutat accessibleCiutat accessible



6. Agustí Vilar i Martínez. 51 anys. Escriptor i poeta. Fou 
professor de català. Ha participat en diferents tertúlies 
literàries, i actualment integra el Jurat del Premi de Poesia 
local Martí Dot. És membre del Patronat de Persones amb 
Disminució i de l’Associació Catalana per la Integració del 
Cec (ACIC). Fou militant de les Joventuts Comunistes de 
Catalunya (JCC) i després passà a militar a l’Organització 
d’Esquerra Comunista (OEC). Participà en les lluites del 
moviment veïnal i en la formació de les primeres associacions 
de veïns de la ciutat, i va esdevenir membre de la Comissió 
Gestora de l’Associació de Veïns de Can Calders.

Sostenibilitat
•	Fer un pla per reduir la contaminació ambiental i publicar als 

mitjans públics de comunicació l’evolució dels diferents 
indicadors ambientals.

•	Crear una comissió de seguiment de l’activitat de la cimentera 
CEMEX, incloent entitats veïnals i ecologistes, i encarregar 
un control extern de les emissions de la fàbrica.

•	Vetllar per la protecció de Collserola i impulsar la recuperació 
de la ribera del Llobregat. Elaborar el catàleg de protecció 
d’arbrat i jardins històrics.

•	Promoure amb la Fundació del Sindicat Agrícola el coneixement 
del camp i la seva història, creant la Casa del Camp.

•	Publicar el mapa acústic i elaborar un pla d’actuació contra 
els sorolls.

•	Desenvolupar el Pla d’Acció Ambiental i potenciar les activitats 
de l’Oficina de Serveis Ambientals.

•	Establir un protocol ambiental de compres i contractes i de 
promoció del comerç just.

•	 Impulsar entre la ciutadania i els comerciants la reutilització 
i el reciclatge. Fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals 
(cabàs, bossa del pa...).

•	Fomentar l’estalvi i el reaprofitament de l’aigua (dipòsits 
d’aigües pluvials, distribució de reductors del consum...)

•	Adaptar l’enllumenat públic per reduir el consum i la 
contaminació llumínica. Fomentar l’energia solar als 
equipaments públics i privats.

•	Potenciar la prevenció d’incendis i seguir donant suport a 
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i als Amics de la Natura

7. Sara Molins i Ferrer. 27 anys. 
Llicenciada en ciències polítiques per 
la Universitat Pompeu Fabra. Treballa 
en l’àmbit de les relacions internacionals 
i la cooperació. Aficionada al teatre. 
També és professora de sardanes als 
cursos que organitza l’Agrupació Cultural 
Folklòrica. Li agrada molt fer les 
compres a Sant Feliu. Es presenta com 
a independent a la llista d’Esquerra.

8. Pere Massagué i Riu. 44 anys. 
És llicenciat en dret per la Universitat 
de Barcelona. Exerceix d'advocat i 
corredor d’assegurances. Militant 
d’Esquerra des del 1988. Actual-
ment és president de l’assemblea 
local d’Esquerra.  Ha estat impulsor 
de diverses entitats culturals de 
Sant Feliu. És un gran afeccionat al 
jazz.

Sostenibilitat



9. Anna Coll i Lluesma. 39 anys. Mare 
d’una nena. Veïna del barri de Roses-
Castellbell. És secretària de direcció 
en una empresa consultora. Va 
col·laborar amb l’AFAP en els seus 
inicis.

Ciutadania
•	Crear una assessoria de gestió per donar servei a les entitats 

de Sant Feliu (subvencions, circuits, infraestructures...)

•	Promoure la gestió pública de totes les escoles bressol 
municipals.

•	Habilitar un espai a la ciutat que aglutini tot l’àmbit de la 
cooperació i el voluntariat. 

•	Realitzar una ordenança per al foment del civisme i que 
apliqui mesures sancionadores i educatives de reparació i 
benefici de la comunitat. 

•	Impulsar la participació ciutadana en les activitats culturals, 
socials i polítiques de Sant Feliu.

•	Crear aules d’estudi als nous casals de barri i habilitar una 
sala oberta durant tot l’any fins a les 2h de la matinada.

•	Promoure campanyes d’educació sobre valors, alimentació, 
salut, consum de drogues, sexualitat, violència masclista, 
bulling, etc.

•	Elaborar materials d’estudi de geografia i història de Sant 
Feliu i el seu medi per al seu ús als centres de primària i 
secundària.

•	Fer cursos de català en cap de setmana i seguir potenciant 
el voluntariat lingüístic per facilitar l’aprenentatge del català 
entre la població nouvinguda.

•	Promoure la tasca de l’associacionisme educatiu del municipi 
(esplais i agrupament).

10. Bernat Dausà i Amigó. 20 anys. 
Veí del barri del Centre-Can Nadal. 
Participa activament en les colles de 
foc, especialment els diables de la 
Garsa. Monitor de l’Esplai Sant 
Llorenç. És militant de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana  (JERC),  
actualment n’és el portaveu. També 
és aficionat al skate.

11. Joaquim Pahissa i Puertas. 49 anys. 
Analista de laboratori. Membre de l’ARES 
Fundador de l’associació Amics de la 
Natura i dels voluntaris de l’Agrupació de 
Defensa Forestal (ADF). Ha participat en 
activitats de defensa del medi natural a 
Collserola. Participa en l’organització de 
les caminades populars i és membre de 
la Comissió de la Bicicleta.

Ciutadania



12. Rosa Maria Palau i Navarro. 
42 anys. Escriptora. Veïna del barri 
Roses-Castellbell. Col·laboradora 
de diferents mitjans de comunicació 
i del Casal de la Dona de Sant Feliu.

13. Enric Tubau i Blanco. 34 anys. Viu 
al barri de les Grases. Treballa de 
tècnic reparador electrònic. Delegat 
sindical per CC.OO. Fou entrenador del 
Club de Bàsquet Santfeliuenc. Militant 
d’Esquerra des de l’any 2000. Membre 
de l’Executiva local d’Esquerra.

	1	 Estació L3 de Metro Mas Lluí	

2	 Estació L3 de Metro Centre	

3	 Estació L3 de Metro i L9 Falguera	

4	 Soterrament de la via del tren i del trambaix	

5	 Remodelació de la carretera Laureà Miró	

6	 Seu de les colles de cultura popular i tradicional	

7	 Casal de Joves i sala de concerts a Can Bertrand	

8	 Centre museístic i d’interpretació de Sant Feliu	

9	 Zona esportiva i de lleure	

10	 Ampliació espais i horaris de la biblioteca	

11	 Escola oficial d’idiomes als actualts jutjats

	

12	 Nou poliesportiu cobert	

13	 Soterrament de totes les línies d’alta tensió	

14	 Ampliació del bus urbà amb microbusos	

15	 Activitat durant tot l’any de la piscina de l’escorxador	

16	 Control extern de la cimentera Sanson	

17	 Escola bressol a Can Bertrand	

18	 Escola de primària (CEIP)	

19	 Recuperació de la ribera del riu Llobregat	

20	 Nou Teatre Municipal en el lloc de l’actual Casal de Joves 	

21	 Residència, centre de dia i pisos tutelats per a la gent gran	

22	 Centre Cívic dels barris de La Salut - Can Calders

Una ciutat
amb equipaments i
serveis de primera
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14. Montserrat Fernández i Martínez.
50 anys. Veïna del barri del Centre-Can 
Nadal. Té estudis de Geografia. Treballa 
a l’Administració de la Generalitat. Va ser 
membre del primer equip de bàsquet  
femení del Club de Bàsquet Santfeliuenc.

•	Realitzar un estudi que avaluï l’impacte de la presència de 
la cimentera a la nostra ciutat així com un estudi d’alternatives 
per al seu trasllat.

•	Exigir un compliment rigorós del contracte a les empreses 
concessionàries de neteja viària i escombraries i garantir-
ne un bon servei.

•	Substitució dels contenidors de recollida d’escombraries de 
rebuig i matèria orgànica per altres de provada eficiència i 
qualitat.

•	Remodelar diferents carrers i places de Sant Feliu. Entre 
d’altres la peatonalització del c. Joan XXIII, la remodelació 
dels carrers Sant Llorenç, Creus, tram superior del c. de 
Dalt, la Pl. Catalunya, reformar l’entrada del Palau Falguera 
per la pl. Alfons Comín i ampliar la vorera del Pg. Sant Joan

•	Controlar les plagues (escarabats, mosquits, processionària, 
etc.) i la proliferació d’animals que degraden l’espai públic 
(coloms, gats, etc).

•	Continuar la reforma de la carretera Laureà Miró a partir del 
10 de gener del 2008.

•	Soterrament de totes les línies elèctriques d’alta tensió.

•	Substituir els arbres que provoquen perjudicis per la salut, 
com al·lèrgies.

•	Elaborar de manera consensuada amb comerciants i veïnat 
el Pla Director del Centre.

•	Renovar totes les voreres velles i pavimentar amb asfalt 
sonoreductor tots els carrers de ciment o llambordes

15. Joan Deu i Prats. 35 anys. Té 
estudis de tècnic electricista indus-
trial. Des del 1987 col·labora activa-
ment amb l’organització de les festes 
populars de la ciutat, va ser membre 
del Drac i actualment està a la colla 
dels Cremats.

16. Mercè Mateu i Olivella. 44 anys. 
Llicenciada en filologia anglogermànica per 
la Universitat de Barcelona. Postgrau i màster 
per la Universitat Autònoma de Barcelona 
sobre la incidència de la motivació en 
l’aprenentatge d’una segona llengua estran-
gera en l’educació secundària. Professora a 
l’IES Olorda i membre del Consell Escolar. 
Professora mediadora en la resolució de 
conflictes en l’àrea de secundària. Es 
presenta com a independent.

Ciutat habitableCiutat habitable



17. Francesc Manchón i Puig. 
67 anys. Casat i amb quatre fills. 
Veí del barri de Can Nadal. 
Jubilat. Va treballar de rellotger 
durant 50 anys. Aficionat a la 
lectura de novel·la i també a la 
música, especialment l’òpera. 
Usuari de la Biblioteca Mont-
serrat Roig.

18. Montserrat Cordomí i Barba. 
63 anys. Casada i amb tres fills. 
Veïna del barri de Roses-
Castellbell. Jubilada. Va treballar 
en gestió comercial. Aficionada 
a la lectura i al teatre. Militant 
d’Esquerra des del 2006.

19.Pere Mestres i Marsà. 62 
anys.  Veí del barri de Roses-
Castellbell. De professió mecànic 
ajustador, actualment jubilat. 
President de l’Agrupació Excursio-
nista.  Ha participat en el Consell 
Agrari com a representant de la 
Cambra Agrària local. Es presenta 
com a independent.

20. Margarita Diví. 79 anys. Veïna de 
barri de Roses-Castellbell. Té un fill. 
Jubilada. Participa en la memòria 
històrica del país, tot denunciant els 
processos franquistes de la seva 
família.

Cohesió
•	Planificar i desenvolupar una zona esportiva a Mas Lluí i 

construir un poliesportiu cobert al barri de les Grasses. 

•	Recuperar la pràctica de l’hoquei a Sant Feliu.

•	Construir un nou Casal de Joves (amb sala de concerts...) 
a Can Bertrand.

•	Ampliar el servei de beques per garantir preus assequibles 
als principals serveis educatius, culturals, esportius i lúdics 
de la ciutat.

•	Ampliar la cobertura de teleassistència gratuïta a tota la 
persones més grans de 70 anys que ho sol·licitin.

•	Promoure grups d’ajuda mútua (famílies monoparentals, 
familiars de malalts d’Alzheimer...) i el treball preventiu en 
l’àmbit dels serveis socials.

•	Dignificar les instal·lacions de serveis socials i ampliar l’equip 
amb servei de suport psicològic. 

•	Demanar un augment del nombre d’especialistes d’atenció 
primària i garantir-ne la continuïtat a Sant Feliu, quan entri 
en funcionament l’Hospital Comarcal.

•	Facilitar la pràctica esportiva a l’aire lliure (bàsquet al carrer, 
rocòdrom, circuits urbans...).

•	Servei d’acollida d’infants gratuït per facilitar la participació 
de les seves famílies en actes públics.

Cohesió



21. Jordi Sans i Vallès. 73 anys. 
Casat i pare de tres fills. 
Llicenciat en dret. Advocat 
especialitzat en assumptes 
hipotecaris. Expresident del 
Centre Parroquial. Soci fundador 
de l’Escola Mestral. Fou membre 
de l’Assemblea de Catalunya a 
Sant Feliu. Col·labora en el 
programa Voluntaris per la 
Llengua. Milita a Esquerra des 
del 1977.

•	Ubicar la seu social de la Federació d’Entitats Tradicionals 
de Sant Feliu (FETS) a la fàbrica de Can Bertrand. Amb sales 
de reunions, d’assaig, d’actes per fer-hi cursos i sales 
insonoritzades.

•	Augmentar més d’un 25 % el pressupost destinat a les 
entitats culturals i avançar el pagament de subvencions.

•	Crear un centre museístic i d’interpretació de Sant Feliu i 
el seu entorn.

•	Obrir la biblioteca els 7 dies a la setmana, matí i tarda. 
Potenciar la programació de l’espai d infantil i fomentar la 
lectura.

•	Garantir el suport al Correllengua i organitzar cada any la 
setmana per la llengua.

•	Construir un nou teatre municipal adequat per a teatre i 
dansa, amb dues sales (de mitjana i gran capacitat) i espais 
d’assaig. 

•	Fomentar la memòria i la recerca històrica de la ciutat. 
Revisar el catàleg arquitectònic. Retirar el panteó franquista 
del cementiri.

•	Assignar els noms de personatges rellevants de la història 
de Sant Feliu com Josep Gaspà, Martí Dot, Blanca Bardiera 
i Llorenç Sans als carrers de Can Bertrand.

•	Aplicar les mesures locals de foment de la llengua catalana.

•	Promoure la vida cultural als barris amb activitats coordinades 
i itinerants.

22. Ramon Serra i Miró. 38 anys. 
Veí del barri de les Grases. És 
dissenyador gràfic en una editorial. 
Aficionat al teatre i a la muntanya. 
És soci del Centre Parroquial, on 
va pertànyer a l’àrea infantil i 
juvenil, i membre de la Companyia 
Enric Borràs. És soci del grup 
excursionista GEPS. Es presenta 
com a independent.

23. Aida Artiz i Crespo. 25 
anys. Té estudis d’arquitectura, 
i s’hi dedica professionalment 
en un despatx. Actualment 
forma part de la colla de la 
Mula, i de l'esbart titular. Tam-
bé és mestra de l'esbart infantil 
de l’Agrupació Cultural Folklò-
rica. És una gran apassionada 
del FC Barcelona.

24. Jordi Roura i Rabat. Té 29 anys i és 
analista programador en una empresa 
de comerç electrònic.  Està vinculat en 
l'àmbit de la cultura popular. És un ferm 
defensor del programari lliure, dels 
estàndards oberts i del moviment, open 
source i de l'ús d'aquest model per tal 
de tancar l'escletxa digital que fragmenta 
una societat cada vegada més dependent 
de la tecnologia de la informació.

IdentitatIdentitat



25. Mireia Amigó i Rodrigo
Estudià enginyeria química i té 
un màster en prevenció de 
riscos laborals, que és al que 
es dedica professionalment. 
Entre les seves aficions destaca 
la lectura i l’escriptura. L’any 
passat va guanyar el Premi de 
Relats Joana Raspall organitzat 
pel Casal de la Dona. Es 
presenta com a independent.

•	 Impulsar les iniciatives que donen prestigi, bona imatge i 
fomenten la capitalitat de Sant Feliu (Cinebaix, televisió 
comarcal de TDT, 50è aniversari Exposició de Roses, 
Butifarrasound, Seguici i Encesa del campanar de les Festes 
de Tardor...)

•	 Promoure l’obertura d’una Escola Oficial d’Idiomes.

•	 Promoure activitats d’oci nocturn en espais alternatius als 
habituals (piscina de l’escorxador, estadi de les Grasses...) 
i compatibilitzar-ho amb el descans del veïnat.

•	 Allargar l’horari de les festes populars i alternar els espais 
per evitar molèsties sempre als mateixos veïns i veïnes

•	 Potenciar estratègicament els polígons industrials de Sant 
Feliu i augmentar la zona industrial a la zona de bombers.

•	 Impulsar la recol·locació de les persones que perdin la feina 
per processos de tancament o deslocalització d’empreses. 

•	 Vetllar per la formació i la inserció laboral dels desocupats, 
amb especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió 
social (joves, dones, majors de 45 anys).

•	 Donar suport al petit i mitjà comerç i a les associacions de 
comerciants. Fomentar iniciatives com el Mercat de 
l’Oportunitat i les fires sectorials. Vetllar per la comercialització 
de les explotacions familiars agrícoles.

•	 Seguir desenvolupant l’alfabetització i la formació digital a 
col·lectius amb risc d’exclusió social i continuar amb la xarxa 
de punts d’accés gratuït a internet Sant Feliu Online.

•	 Extendre i potenciar la xarxa wifi www.guifi.net d’accés gratuït 
a internet des de casa.

26. Miquel Sala i Beltran. 
Diplomat en navegació marítima 
per la Facultat de Nàutica de 
Barcelona de la UPC. Estudiant 
per a pilot de la Marina Mercant. 
Ha treballat en el sector de la 
inspecció marítima i a bord de 
vaixells mercants. Ha cursat 
estudis de música. Actualment 
és graller i flabiolaire de diverses 
colles de Sant Feliu.

27. Montserrat Mascó  i Guix
53 anys. Infermera d’Equip d’Atenció 
Primària al CAP La Rambla, especialit-
zada en medicina del treball, radiologia 
i rehabilitació. Ha donat servei a la 
ciutat com a fisioterapeuta durant 22 
anys. Afiliada a la Intersindical-CSC. 
Sòcia de l’Ateneu Santfeliuenc i de 
l’Agrupació Excursionista Sant Llorenç. 
Té estudis de música i una gran afecció 
pel piano i el ball.

28. Jordi Medina i Sala. 
43 anys. Gerent, casat i 
amb dos fills. Ha estat 
membre del Consel l  
Nacional d’ERC i de les 
JERC. Participa en la Crida 
a la Solidaritat. Vinculat a 
diverses associacions 
culturals de la ciutat. Gran 
afeccionat a l’slot.

DinamismeDinamisme



Algunes coses que volem que sàpigues

1.	 Presentem una candidatura renovada i jove, expressió del creixement que està tenint Esquerra. Amb gent preparada per 
agafar més responsabilitats de govern. Una candidatura amb gent independent en llocs destacats i sobretot amb persones 
que han estat o estan implicades en el món associatiu i que coneixen i estimen la ciutat.

2.	 Esquerra va aconseguir el primer regidor el 1999, després de tenir l’Alcaldia de Sant Feliu durant la República (1931-1939). 
El 2003, amb 1.636 vots, ens en van faltar 19 per aconseguir dos regidors a l’Ajuntament. Ara esperem, amb molta il·lusió, 
incrementar la representació.

3.	 Les nostres propostes seran la base per arribar a qualsevol acord de govern. Això sí, farem el que estigui a les nostres 
mans perquè el Partit Popular i Ciutadans estiguin a l’oposició. En cas de no arribar a cap acord, no dubtarem a seguir 
treballant per Sant Feliu des de l’oposició i defensant el model de ciutat que tenim. Volem un ciutat cohesionada, sostenible 
i amb equipaments de primera.

4.	 Si vols col·laborar amb Esquerra, envia’ns un missatge electrònic o truca’ns, i recorda que pots fer-ho de diferents maneres: 
col·laborant amb la campanya, repartint informació, afiliant-te a Esquerra per fer créixer el nostre projecte, fent una aportació 
econòmica...

Vols que et portem el programa sencer a casa?. Vols que te l’expliquem?
Vols parlar amb els nostres candidats i candidates?

Truca’ns al 93 632 60 13    santfeliullobregat@esquerra.org     www.esquerra.org/santfeliullobregat


