l’alternatiu

Un equip, un projecte i tu.
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La regidora de cultura i esports
va nèixer a Quart (Girona) fa 51
anys. És psicòloga, educadora
social i mestra de primària.
“Vaig venir a Castellbisbal
perquè era un referent de
qualitat de vida per a les
persones.” Durant aquests
quatre anys ha apostat molt
fort per l’esport, la cultura i
l’entreteniment, prioritzant
la gent i les seves necessitats,
i afavorint l’associacionisme.

Va néixer a Castellbisbal fa
26 anys. Des de la regidoria
d’Educació i Serveis a les
persones ha centrat els
seus esforços en millorar la
qualitat dels serveis socials,
garantint l’equitat i la igualtat
d’oportunitats. “Promoure
l’educació en valors, afavorir
la participació de petits, joves
i grans, prestant una atenció
de proximitat ha estat el meu
objectiu i la meva vocació”.

Veí de Castellbisbal des del
2001. Ha estat l’encarregat de
posar al dia la maquinària
interna de l’Ajuntament. Ha
actualitzat la xarxa informàtica,
ha instal·lat llums LED i plaques
solars, ha augmentat l’aportació
econòmica a Protecció Civil
i ADF, i ha recuperat l’1%
destinat a solidaritat assolit
per Alternativa i que els
governs posteriors van retallar
considerablement.

Butlletí informatiu
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Comptem amb tu.
Som un equip de persones preparades, amb formació i experiència,
que ens posem al servei del nostre poble. De tu a tu és el que defineix el nostre estil de fer política, centrat sempre en l’atenció a les
persones.
Us presentem alguns dels projectes que formen part del nostre programa electoral. No són promeses, són compromisos en els quals
ja hem començat a treballar i que, amb el teu suport, podrem fer
realitat en els propers anys.
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Va nèixer a Puig-reig fa 53
anys. Ha treballat a diferents
hospitals, com el de Sant Pau de
Barcelona o el de Terrassa. Des
de l’any 1998 és infermera al CAP
Joan Planes de Castellbisbal.
S’ha incorporat recentment
a l’equip d’Alternativa per
Castellbisbal.”Amb Alternativa
seguiré vetllant pel benestar
i la cura de les persones de
Castellbisbal, sempre a prop
teu, de tu a tu.”

Ha estat funcionària a
l’Ajuntament de Barcelona, com
a membre de la Guàrdia Urbana.
Va arribar fa 39 anys, procedent
de Barcelona. De seguida va
veure en Alternativa la millor
opció per a Castellbisbal.
“No depenien de cap grup
polític que obligués a seguir
unes directrius generalitzades
i es podien centrar en els
problemes de la nostra gent i
del nostre municipi.”

Nascut a Castellbisbal fa
63 anys. Durant els dos primers
mandats d’Alternativa va
impulsar innumerables iniciatives culturals com els Gegants,
Tres Tombs, Carnestoltes, o l’Escola de Música, donant un nou
aire a la festa participativa,
popular i de carrer. “Un servei a
les persones que m’ha ofert moments de immensa satisfacció
i felicitat en la meva tasca de
servidor públic.”

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

Assamblees:
cada 3r dimecres de mes

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

Aquest 26 de maig
Vota Alternativa!

Residència per a la gent gran

A més a més:

Construirem un nou equipament de serveis integrals per a les persones grans

2018

2019

Primer estudi sobre
necessitats i preferències
de la gent gran

Pla de gestió de
l’equipament. Proposta
constructiva i econòmica

La residència, una
realitat

Altres prioritats per a la gent gran:
• Incorporarem un nou
vehicle adaptat al Centre
de Dia

• Engegarem un nou servei
d’acompanyament per a
persones soles o depenents

• Ampliarem els serveis de
teleassitència i el d’Àpats
a domicili

Ampliació del CAP

Garantim el fons econòmic
per a les persones amb
situació de vulnerabilitat.

Construirem un nou
pavelló que permetrà
la pràctica de diferents
disciplines esportives,
com ara la pràctica del
patinatge artístic

Obrirem un punt de
trobada per a joves, en
una ubicació definitiva

Seguirem apostant i
defensant el model
d’escola catalana i de
qualitat: garantim el
suport econòmic als centres
educatius locals, a les
associacions de famílies i
als estudiants.

• Construirem els nous vestidors
així com espais polivalents
per activitats esportives

2017

2018

2019

2020-2021

Redacció del
projecte d’obres

Aprovació
del projecte

S’estan licitant
les obres

Inici de la
construcció

Ateneu d’entitats
Adequarem l’edifici de Sant Marc per convertir-lo en un equipament per a les entitats

2016-2017

2019

Redacció de
l’avantprojecte
d’obres

Aprovació del finançament,
de la redacció del projecte i
la direcció d’obres

L’Ateneu d’entitats,
una realitat

Més prioritats per a les entitats i la cultura:

• Renovarem les pistes de tennis
i frontó
• Construirem l’skate parc

2017

2018

2019

Es presenta una
nova modificació
urbanística

La Generalitat
aprova la
modificació

Estem
redactant el
projecte d’obres

El carrer
urbanitzat, una
realitat

Més obres per millorar la qualitat de vida:
• Modificarem l’accés al nucli des de la variant
(B-150) per permetre el pas de vianants,
reduir la velocitat i augmentar la seguretat

A més:
• Garantim la continuïtat dels
programes adreçats a la
joventut
• Mantindrem els ajuts de
transport i beques per
estudiants
• Ajuts per finançar el lloguer
d’habitatge durant dos anys
• Formació ocupacional per
lluitar contra l’atur

Habitatge
públic

Mobilitat
sostenible

Apostem fermament
per disposar d’habitatge
públic per joves,
gent gran i famílies
vulnerables

Més freqüències a totes
les línies de transport
públic i ampliació i
millora de l’aparcament
de l’estació de Renfe

• Millorarem l’oferta cultural de l’Auditori,
amb una programació més diversa i d’acord
amb els interessos de la ciutadania

Urbanitzarem el carrer de la Lluna

• Construirem els col·lectors de Santeugini i
Costablanca per a la recollida i tractament
de les aigües residuals

Nou
espai per a la
joventut

A més:

Amb més serveis i més especialitats

• Crearem un nou punt d’atenció específic
per donar suport i acompanyament a les
entitats

Nous
equipaments
esportius

A més:

No apujarem
l’IBI
Mantindrem els elevats
nivells d’inversió actuals,
garantint que no hi haurà
increments dels impostos
locals
Seguirem fent la gestió
econòmica acurada, responsable
i transparent, que ens ha permès
eliminar tot el deute municipal

• Garantim la defensa del
medi ambient, potenciant
les recollides selectives i les
energies netes

Mantenim el fons econòmic
que vam crear per
ajudar en el finançament
del material escolar
a l’alumnat de tota
l’educació obligatòria dels
centres públics locals.

Potenciarem l’espai dels
Horts urbans, un servei
que hem posat en marxa
aquest mandat i que està
contribuint a fomentar
una activitat saludable i
sostenible.

Mantindrem durant els
propers anys el compromís
assolit de destinar l’1%
dels ingressos propis
municipals a cooperació.

• Introduirem millores en
la recollida selectiva per
continuar sent capdavanters
en el reciclatge de residus

Instal·larem càmeres
de vigilància de control
d’accés a tots els
nuclis residencials, per
incrementar la seguretat
ciutadana i lluitar contra
els robatoris a les llars.

• Augmentarem el nombre de
vehicles elèctrics de la flota
de l’ajuntament, que estaran
disponibles també perquè
en faci ús la ciutadania
del nostre municipi en la
modalitat “carsharing”

Recuperarem el projecte
per desplaçar la línia
elèctrica d’alta tensió que
travessa el nucli urbà.

• Seguirem amb la instal·lació
de sistemes fotovoltaics i
energies netes

