Fem el programa
amb tu.
Vine i explica’ns quines són les teves prioritats per al
nostre poble.
Estem preparant el nostre programa electoral (a sota
teniu un breu avançament) i ens agradaria poder
afegir-hi les teves propostes.
Vine del dia 1 al 5 d’abril, de 18.00 a les 20.00 hores,
al nostre local del carrer Pi i Margall, 20.

De l’1 al 5 d’abril
De 18.00 a 20.00 h
Al local del
c. Pi i Margall, 20
Comptem
amb tu!

A l’acte de presentació de
la candidatura per a les
eleccions municipals 2019,
Alternativa ja vam avançar
alguns dels compromisos
prioritaris que, dirigits
directament a les persones,
pensem desenvolupar durant
el proper mandat si comptem
amb el suport necessari per
governar el nostre municipi.

Equipament per a
la Gent Gran

Ampliació de l’Illa
Esportiva

A més de: Un nou vehicle
adaptat per al Centre de Dia,
un servei d’acompanyament
per a persones soles o dependents, i l’ampliació del CAP
amb més professionals i més
especialitats sanitàries.

Amb un pavelló per a patinatge artístic i altres esports.

Ateneu Jove
A més de: habitatge social,
ajuts al lloger d’habitatge,
al transport d’estudiants i a
les persones amb situació de
vulnerabilitat.

c. Pi i Margall, 20
08755 Castellbisbal
alternativa-castellbisbal.cat

Assamblees:
cada 3r dimecres de mes
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De tu a tu.

Compromesos
amb tu.
Durant la campanya electoral
presentarem el Pla d’Actuació
Municipal 2019-2023 en què
estem treballant, en el qual
s’incorporaran les propostes
que ens facis arribar.

l’alternatiu

Urbanització del
carrer la Lluna
A més de: seguir potenciant
les recollides selectives, les
energies netes i millorar el
transport públic, la mobilitat
sostenible i la neteja i manteniment de carrers, parcs i
jardins.

/alternativacastellbisbal
@alternativacb
@alternativacastellbisbal
info@alternativa-castellbisbal.cat

El 22 de març de 2019, a l’auditori d’Els Costals, Alternativa per
Castellbisbal va presentar la seva candidatura per a les eleccions municipals del proper mes de maig. Veïnes i veïns engrescats a
continuar millorant el nostre poble!

Creiem
En un model de gestió
proper, honrat,
sostenible i plural.

Alternativa 2019:
Amb tu seguirem millorant
Castellbisbal

1

Joan

Playà Guirado
52 anys

2

Susanna

Solé Sabaté
51 anys

5

Anna

Obradors Ascón
53 anys

Enrico

3

4

Solís Cintas
25 anys

Sardà Alsina
61 anys

Badillo López
59 anys

7

8

17

Melani

6

Glòria

Martínez Fernández
60 anys

9

Martinelli
46 anys

Us presentem l’equip de persones que formen part de la
candidatura d’Alternativa per Castellbisbal: gent diversa, amb
experiència, preparació i molta il·lusió per seguir treballant
pel nostre poble.

10

Marta

Vidal Roig
48 anys

Joan

Comellas Playà
63 anys

Joaquim

Joaquim

Playà Guirado
53 anys

11

Salvador
Segura Juni
56 anys

12

Antoni

Sánchez Díaz
59 anys

13

Maite

Juan Carlos
Vera Muñoz
49 anys

14

Mònica

Pidelaserra Nogué
44 anys

15

Bernardo

Álvarez Cumbre
62 anys

18

Mercè

Caraltó Masot
53 anys

19

Cesca

Torres Puig
62 anys

La pluralitat d’opinions, el treball assembleari, la nostra
independència política, l’àmbit exclusivament local i
l’experiència en una gestió municipal propera, honrada i
honesta, fan que a Alternativa estiguem preparats per seguir
donant resposta a les preocupacions dels ciutadans. Amb tu,
seguirem fent realitat tots aquells projectes que milloraran el
nostre futur en àmbits com la salut, l’ensenyament, la gent
gran, els joves, les entitats o el medi ambient.

16

Noemí

Mimó Alegre
61 anys

20

Miquel

Cano Prats
61 anys

