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Som una agrupació d’electors de Torrelles amb 
el COMPROMÍS de treballar per la nostra gent, 
el nostre territori i el nostre país.

Som el fruit d’un ACORD transversal entre 
diverses sensibilitats del nacionalisme català 
i progressista per tal de fer una política local 
participativa, efi caç i honesta que prioritzi el bé 
comú i preservi el nostre entorn.

Pensem que ara a TORRELLES cal una opció 
plural, basada en un consens ampli per fer una 
nova política en un país que també volem nou.

Qui som a la candidatura?
1. FERRAN PUIG  i VERDAGUER
Arqueòleg, especialista en gestió del patrimoni 
urbà; llicenciat en Història i Màster en Gestió del 
Patrimoni. Ha estat director del Servei d’Arqueo-
logia de l’Ajuntament de Barcelona, Vinculat a di-
verses associacions del municipi i, especialment, a 
la Cavalcada de Reis. Membre de l’ANC. Regidor a 
l’Ajuntament per PiP, des de 2007. Des de 2011 és 
Regidor d’Urbanisme i Alcalde de Torrelles

2. ISABEL MARTÍNEZ SORIANO
Treballa al Servei d’Ocupació de Catalunya. Vincula-
da al món associatiu -Ampa, Associació de Dones-, 
està afi liada a EUiA i és  sòcia de l’ANC. Regidora des 
de 2007 i, des de 2011, amb PiP, de les regidora de 
Serveis Socials i de Medi Ambient.

3. SEBAS GUICHANDUT AGÜERO
Estudiant  de Gestió i  Administració Pública. Tècnic 
en gestió comercial i màrqueting. Treballa com a 
tècnic logístic. Vinculat a la Unió Esportiva Torrelles, 
a l’Esplai i a d’altres entitats socioculturals.

4. MARIA ROIG RIERA 
Pedagoga. Treballa al Centre de Normalització Lin-
güística de l’Hospitalet. Vinculada al món associatiu 
de Torrelles: Esplai, CET, Ateneu, Associació de Do-
nes. Actualment és regidora d’Educació i de Cultura. 

5. MIQUEL ANGEL YUSTE BOTEY 
Farmacèutic, titular d’una farmàcia a Sant Boi. Vin-
culat a l’AFA de Can Coll; soci de l’Ateneu, de l’ANT i 
del Centre Excursionista. Regidor de l’àrea d’Hisen-
da, Participació i de Promoció Econòmica. 

6. JOSÉ ANTONIO GALLARDO PARRA  
Comercial. Enllaç sindical de la seva empresa. Res-
ponsable d’ICV de Torrelles, en va ser cap de llista 
el 2011. Vinculat als Tres Tombs i als Carrasquets 
de Torrelles.

7. TONI ESCUDERO AGUSTÍ                                                                                      
Enginyer topògraf. Després de treballar en una 
multinacional, ara té un gabinet de topografi a pro-
pi. Vocal de la junta del Col·legi de topògrafs de 
Catalunya. Ha estat a l’AMPA de l’Escola Sant Martí 
i de la Comissió d’escolarització de Torrelles. Mem-
bre de l’ANC. El 2011 va presentar-se a les eleccions 
en la llista de SI. 

8. MERITXELL LLORENTE BRIONES                                                                                                  
Planifi cadora lingüística. Treballa a la Generalitat 
de Catalunya. Sòcia d’Amnistia Internacional i de 
l’Associació de Dones Pla de les Bruixes. Membre 
de l’AMPA de l’Institut de Torrelles, i de l’ANC i de 
la CAL. 

9. QUIM DEL POZO SOS                                                                                                        
Informàtic de gestió. Va formar part de l’AMPA de 
l’Escola Sant Martí. El l 2011, va encapçalar la can-
didatura de SI. Soci de l’Ateneu i membre de l’ANC 
de Torrelles. 

10. NÚRIA PI MUT   
Educadora social. Va treballar a l’àmbit de les dro-
godependències. Actualment  treballa d’orientado-
ra laboral al  Col·legi Ofi cial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona. Vinculada a l’Ateneu i canta al Cor Nou.

11. JOSEP ROIG PI
Mestre, treballa a una escola pública de Corbera. 
Vinculat a la vida associativa cultural i esportiva. 
Des de 2011 ha estat regidor de Cultura -els dos 
primers anys- i regidor d’Esports i de Joventut. 

12. JUDIT DALMAU MONFORT
Estudiant animació sociocultural i turística. Treba-
lla a una casa de colònies. Ha col·laborat amb les 
Bruixes i la Coral. Actualment, participa a l’Esplai, al 
CET i als Diables. 

13. CLÀUDIA COLOM BALSELLS 
Estudiant del Grau d’Economia a la Universitat 
Pompeu Fabra. És cantaire del Cor Nou de l’Ateneu 
Torrellenc. 

Membres suplents

Jaume Déu Roser Juan Álvaro Muñoz Nani Cruz Emili Roig

CATtorrelles 
rep el suport de 

persones independents i de

Poble i Progrés (PiP)
Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Només tindrem el que nosaltres sapiguem 
guanyar.

Pompeu Fabra

/cattorrelles
www.cattorrelles.cat



PEL QUE FA A LES
PERSONES PEL QUE FA A LA

ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL

PEL QUE FA AL
FUTUR DEL NOSTRE PAÍS

PEL QUE FA AL
POBLE I EL MEDI AMBIENT PEL QUE FA A LES

MILLORES DELS VEÏNATS

PROPOSA

PROPOSA

PROPOSA

PROPOSA
PROPOSA

Acció social

• Consolidar l’equip municipal de Serveis Socials pel que fa al 
servei d’atenció domiciliària per a persones dependents i a 
l’auxiliar de la llar. 

• Donar suport i fomentar polítiques de xoc contra els efectes 
socials de la crisi. 

• Mantenir –o augmentar, si és necessari– les dotacions econò-
miques  per a escolarització a l’escola bressol, beques-men-
jador, targetes-moneder per alimentació i despeses bàsiques 
d’habitatge. 

• Mantenir dotat i a punt un habitatge per a emergències socials.

Salut

• Fer campanyes conjuntes entre ajuntament i els serveis de 
salut, per a la prevenció en temes d’addiccions, hàbits alimen-
taris, educació sexual... 

Educació

• Apostar per l’ensenyament públic, coeducatiu, laic i de quali-
tat, tot rebutjant la LOMCE (llei Wert). 

• Treballar conjuntament amb les direccions dels centres en la 
difusió de la tasca que es fa i en la millora dels serveis i els 
espais.

Gent Gran

• Mantenir i reforçar el projecte de l’Espai de la Gent Gran, com 
a embrió del futur Centre de Dia, necessari per Torrelles.

• Donar suport al Casal de la Gent Gran en la seva tasca social 
i activitats. 

Infància i Joventut

• Dotar el nou local de Joves del CEM Can Coll (a partir de 16 
anys), per fer possible una programació d’activitats d’interès. 

• Consolidar l’espai per a joves de 10-16 anys i dotar-lo de su-
port material i de recursos per a les seves activitats. 

• Fer possible l’adequació final del local de l’Esplai Arc de Sant Martí.

Participació ciutadana

• Apostar fermament i fomentar la participació de la gent en el 
desenvolupament de la vida sociocultural i política del poble.

Cultura i festes

• Potenciar la Coordinadora Cultural com a fòrum de debat i 
coordinació pel que fa a l’organització de les festes locals.

• Donar suport a les entitats com a expressió de  la riquesa i 
varietat del nostre teixit associatiu, fent possible una oferta 
cultural variada i de qualitat, tot apostant per la participació, 
la implicació i la llibertat de programació de les entitats del 
poble.

Esport

• Redactar un Pla de Gestió Esportiva Municipal que afecti la 
totalitat de les instal·lacions esportives  i que contempli l’opti-
mització del funcionament i dur a terme les millores impres-
cindibles per al seu funcionament. 

Urbanisme

• Apostar per un creixement sostenible i equilibrat lligat al 
creixement vegetatiu de la població. 

• Fer modificacions puntuals del PGOUM que permetin dotar 
de sòl per a aparcaments perimetrals i una nova deixalleria. 

• Millorar el centre urbà del municipi per fer-lo atractiu per a les 
persones i l’activitat comercial.

Serveis

• Facilitar i demanar la canalització de gas natural a tot el muni-
cipi i l’eliminació del dipòsit de propà del Pou de la Clota. 

• Facilitar la instal·lació de fibra òptica per millorar el servei telefò-
nic i demanar que sigui efectiva a tot el poble entre 2015 i 2016.

Mobilitat  i transport

• Dotar el nucli de noves places i projectar noves zones d’apar-
cament perimetral al centre històric.

• Desenvolupar un Pla de Mobilitat Urbà per fases, per avançar cap un 
nucli urbà més amable, segur i prioritari per a les persones, especial-
ment la gent gran, amb dificultats de mobilitat i famílies amb nens. 

• Fomentar la mobilitat a peu com a forma de desplaçament 
prioritari al poble, però també de lleure, esport i salut. Es vo-
len mantenir i recuperar camins actuals i crear noves “vies 
verdes” urbanes que uneixin diferents zones del municipi.

• Davant de l’ús intensiu per part de ciclistes i vianants dels vo-
rals de la carretera  (BV2005) entre Sant Vicenç (barri de Sant 
Antoni) i Torrelles (Benzinera-Torrent de Cal Xicarró) demanar 
a la Diputació de Barcelona, titular de la via, un estudi de ne-
cessitat/viabilitat per la construcció d’un camí segregat de la 
calçada utilitzada pels vehicles a motor.

Obres i manteniment

• Planificar anualment les reparacions de voreres, paviments i 
mobiliari urbà.

Medi ambient

PREVENCIÓ D’INCENDIS 
Consolidar i impulsar millores en el projecte de silvo-pastura com a 
sistema  sostenible i eficaç de prevenció, conservació i protecció da-
vant de possibles incendis forestals. 

• Fomentar la recuperació i neteja de camps i vinyes abandona-
des per aturar l’avançament del bosc i  potenciar tasques con-
juntes de prevenció entre voluntaris de l‘ADF i Protecció Civil.

RESIDUS 
Mantenir el sistema de recollida Porta a Porta i romandre dins del 
projecte Residu Mínim i construir, d’acord amb l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, una nova deixalleria. 

• Preveure la desaparició dels punts d’emergència.

Patrimoni

• Elaborar i aprovar el Catàleg de Protecció del Patrimoni i el 
Paisatge de Torrelles.

Activitat econòmica

• Subvencionar els nous autònoms (auto - ocupació) i les em-
preses que ofereixin nous contractes de treball estables.

• Promocionar, dins de l’Àrea Metropolitana, el turisme sostenible 
a Torrelles.

• Revitalitzar la zona comercial creant una marca de referència 
que aglutini esforços i associï totes les iniciatives de foment 
del comerç.

INDÚSTRIA
Apostar per la indústria agro-alimentària derivada de productors 
locals.

Apostar per l’aprofitament sostenible dels nostres boscos per a la 
producció de biomassa.

AGRICULTURA
Donar suport a la pagesia:  millora i manteniment infraestructures 
reg i mesures de lluita contra la proliferació dels porcs senglars. 

Fomentar la col·laboració dels productors i el agents turístic-gas-
tronòmics i  la restauració per promocionar els productes frescos 
i elaborats.

Atenció als ciutadans

• Treballar per millorar l’Ajuntament per fer-lo més modern, 
obert, còmode i eficient.

• Implantar un sistema per donar la benvinguda a nous residents, 
facilitant informació sobre Torrelles i la seva realitat física, cí-
vica, sociocultural i administrativa. En cas d’immigració pro-
cedent d’altres països i cultures, donar suport per al coneixe-
ment de la llengua, la cultura i la realitat jurídica del nostre país.

Transparència, comunicació i informació pública

• Fer actes públics per retre comptes de les gestions municipals 
i canalitzar l’opinió de la ciutadania. 

• Anualment, explicar la situació econòmica del municipi  i do-
nar informació que permeti conèixer l’execució dels projectes 
de cooperació i solidaritat en que es participi.

Proximitat i Participació

• Actualitzar el Reglament d’Informació i Participació i difondre’l 
i potenciar-lo.

• Fomentar la constitució i el funcionament dels Consells Con-
sultius municipals. 

Política econòmica i fiscal

FISCALITAT
No augmentar els impostos municipals per sobre de l’IPC. 

ECONOMIA 
Un compromís per mantenir l’equilibri pressupostari a què s’ha 
arribat en aquesta última legislatura.

SOLIDARITAT
Mantenir l’aportació del 0’7% dels recursos ordinaris per a políti-
ques de cooperació i solidaritat.

Convivència i seguretat

POLICIA LOCAL 
Modernitzar la Policia Local millorant la formació, les dotacions, 
optimitzant els mitjans i l’equipament.

PROTECCIÓ CIVIL
Fomentar la coordinació entre professionals i voluntariat, en els ca-
sos de prevenció o d’actuació en esdeveniments públics o d’emer-
gència.

CIVISME 
Vetllar per millorar l’educació en el civisme en ciutadans de totes 
les edats i estudiar la possibilitat d’implantar agents cívics pel pre-
venir actes incívics.

Enfortir les polítiques educatives i de sanció als propietaris de gos-
sos que no acompleixin les mínimes normes cíviques i de tinença 
d’animals.

• Instal·lar a llocs de pas plafons informatius de les activitats gene-
rals que es fan al municipi.

• Mantenir netes i en condicions les perimetrals i els espais comuns 
del veïnat. 

• Elaborar i difondre un Pla d’Autoprotecció del Barri dins del 
PAU general.

• Exigir a Correos el repartiment del correu als domicilis des veïnats. 

• Millorar els asfaltats dels carrers més malmesos.

PER CESALPINA

• Millorar l’accessibilitat a peu aprofitant la zona verda de la lí-
nia d’alta tensió.

• Estudiar la creació d’un parc Central de Barri a la zona d’equi-
paments de Dolça de Provença.

PER CAN GÜELL

• Pla de millora del clavegueram més obsolet i facilitar i dema-
nar la canalització de gas natural al barri. 

• Habilitar una pista d’esport lliure de carrer/plaça cívica en la 
zona de parc infantil de la Primera Avinguda.

• Estudiar l’habilitació d’una vorera prou ampla a Primera Avin-
guda entre el pont de la depuradora i  el parc. 

PER CAN GUEY

• Millorar, d’acord amb Aigües de Barcelona, la xarxa d’aigua obsoleta.

• Estudiar amb els veïns la localització d’una plaça cívica/pista 
d’esport lliure de carrer. 

• Facilitar i demanar la canalització de gas natural al barri i l’eli-
minació del dipòsit de propà del Pou de la Clota.

PER TORRELLETES

• Vetllar per la reducció de la velocitat entre la pista de Begues i Can Guey.

• Estudiar com millorar l’accessibilitat a peu des de Can Guey.

• Un compromís ferm per impulsar i col·laborar en el procés 
d’emancipació nacional. 

• Mantenir el  suport i participació en l’Associació de Municipis per 
a la Independència. 

• Exigir, junt amb d’altres municipis, la millora del finançament lo-
cal català, fins a arribar a un sistema propi, equitatiu i just. 

• Potenciar i donar suport a les polítiques de defensa de la nostra 
llengua i cultura. 


