
El grup de persones que hem treballat en la confecció d’aquest programa representem la suma 
de voluntats d’una colla de cebrianencs que volem construir, des del present, el millor futur per al 
nostre poble. Som gent oberta i molt diversa.  La nostra principal preocupació són totes les persones 
que viuen i treballen a Sant Cebrià.

Constituïm un grup de dones i d’homes encapçalats per en Josep Pla Jubany, que estem a prop 
teu i molt arrelats al poble, coneixedors de la seva història, vinculats de prop amb les seves entitats… 
Som un grup humà preparat per treballar pels interessos generals de Sant Cebrià. Un grup de persones 
que volem que es visqui bé a casa nostra. Som cebrianencs com tu, iguals que tu..., i amb voluntat de 
servei a tota la comunitat.

I aquest programa l’hem fet amb la col·laboració de persones que comparteixen el nostre projecte, 
escoltant les entitats i les associacions, recollint les seves propostes, fent-nos ressò dels seus neguits.  
Aquest és un programa de tothom, de tot el poble. És el teu programa, és el nostre programa.

PRESENTACIÓ

1/.Economia:
Revisió d’impostos perquè els ciutadans paguin només el que els 

correspon.

PRINCIPALS PROPOSTES DEL PROGRAMA

Junts farem un Sant Cebrià millor!

2/.Sanitat: 
Reforma i ampliació del CAP amb més espai de consulta, i sala 

d’espera més àmplia. Pretenem millorar així els espais i incrementar 

els dies de visita de pediatria, així com augmentar els dies d’ extracció 

de sang i anàlisis.

Gent Nova, 
Idees noves



3/.Cultura:
Iniciar el projecte per crear un centre cultural polivalent, apte 

per fer-hi teatre, exposicions, concerts, conferències, biblioteca, 

etc. Buscarem els terrenys per ubicar-lo i estarem al cas de les 

subvencions.

4/.Urbanisme:
Integrar les urbanitzacions amb el poble, i dotar-les de millors 

serveis. També volem millorar-ne les vies de comunicació perquè 

enllacin amb el poble d’una forma més lineal per poder garantir un 

transport públic 100% efi caç i ràpid.

5/.Esports:
Cal una millora substancial dels equipaments esportius, així com 

posar-los a l’ ordre del dia.

6/.Participació:
Pretenem aconseguir la participació ciutadana en tots els grans 

projectes que afectin Sant Cebrià mitjançant consultes populars.

Ara és el moment de continuar treballant per Sant Cebrià. Ho fem convençuts que les nostres 

propostes són bones..., i que ho fem per tu, per tots..., per Sant Cebrià. A prop teu, com sempre!

Us donem a conèixer les persones de l’equip que acompanyaran el nostre cap de llista,

JOSEP PLA I JUBANY

2- Eloi Coll i Toledano (Esquerra)

3- Anna Maria Rodon i Borras (Independent)

4- Xavier Ricart de Mesones (Esquerra)

5- Ana Esteve i Hernandez (Independent)

6- Carlos Marco i Real (Independent)

7- Rosa Maria Mateu i Cabot (Independent)

8- Pere Fàbregas i Navarro (Independent)

9- Alexia Arbones i Rodón (Independent)

10- Albert Pla i Besolí (Independent)

11- Lilian Chaves i Petiet (Independent)

A més, ens acompanyen com a suplents a la llista...

1- Xavier Cantano i Navarro (Independent)

2- Ferran Arcos i Guzman (Independent)

3- Celia Fàbregas i Serran (Independent)

4- Roser Toledano i Ballara (Independent)

5- Josep Deumal i Rubio (Independent)

6- Sara Luisa Martinez i Costa (Independent)

7- Jordi Caballe i Mayor (Independent)

8- Francesc Roig i Salicrú (Esquerra)

www.esquerra.cat/santcebriavallalta


