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Hemos pasado unos años de gran dificultad
económica pero hemos hecho lo que prometimos:
controlar y reducir la Deuda heredada, mantener
los servicios básicos y sociales, y trazar el camino
para la recuperación económica.
Con el Pacto Municipal 2011-2015 hemos hecho
posible:
 Resolver la salida de la "Deuda Heredada" y
evitar la quiebra municipal
 Iniciar el impulso de la economía local y el
empleo
 Iniciar el desarrollo de nuevas áreas industriales
 Avanzar en derechos y servicios vecinales
 Reestructurar el Ayuntamiento y las formas de
gobernar
 Potenciar la participación vecinal y la
transparencia de la gestión
Ahora toca consolidar el cambio y sumar
objetivos sociales de progreso. Para ello hemos
elaborado con los vecinos y vecinas un Programa de
Gobierno que ha sido concretado para aplicarlo
gradualmente en función de la evolución de la crisis
económica.
Sus ejes centrales son:
 Impulsar la actividad económica y el
empleo. Mejorar las áreas urbanas
 Desarrollar un nuevo modelo de territorio
cohesionado y sostenible
 Dinamizar la convivencia, la educación y la
cultura
 Continuar promoviendo la participación de
la ciudadanía, la transparencia y mejoras
de la gestión municipal
La Entesa per Sant Esteve, ha sido clave para
resolver los problemas económicos y sociales que
otros crearon en el pasado, ahora está dispuesta a
liderar la nueva etapa si cuenta con la confianza de
la mayoría de los ciudadanos de nuestro pueblo.

Hem passat uns anys de gran dificultat econòmica,
però hem fet el que vam prometre: controlar i
reduir el Deute heretat, mantenir els serveis
bàsics i socials, i traçar el camí per a la
recuperació econòmica.
Amb el Pacte municipal 2011-2015 hem fet
possible:
 Resoldre la sortida del "Deute Heretat" i evitar
la fallida municipal
 Iniciar l’impuls de l'economia local i l'ocupació
 Iniciar el desenvolupament de noves àrees
industrials
 Avançar en drets i serveis veïnals
 Reestructurar l'Ajuntament i les formes de
governar
 Potenciar la participació veïnal i la
transparència de la gestió
Ara toca consolidar el canvi i sumar objectius
socials de progrés. Per a això hem elaborat amb
els veïns i veïnes un Programa de Govern que ha
estat concretat per aplicar-ho gradualment en
funció de l'evolució de la crisi econòmica.
Els seus eixos centrals són:
 Impulsar l'activitat econòmica i
l'ocupació. Millorar les àrees urbanes
 Desenvolupar un nou model de territori
cohesionat i sostenible
 Dinamitzar la convivència, l'educació i la
cultura
 Continuar promovent la participació de
la ciutadania, la transparència i millores
de la gestió municipal
La Entesa per Sant Esteve, ha sigut clau per
resoldre els problemes econòmics i socials que
uns altres van crear en el passat, ara està
disposada a liderar la nova etapa si compta amb
la confiança de la majoria dels ciutadans del
nostre poble.

Candidatura 2015 y
criterios de trabajo

Candidatura 2015 i
criteris de treball

En el 2011 iniciamos una Legislatura
dura con una grave Deuda
Heredada, de unos 26 millones de
euros, a la que hemos dado
soluciones evitando que la paguen
los vecinos. Eso ya es pasado, los
deberes han quedado hechos.

En el 2011 iniciem una Legislatura
dura amb un greu Deute Heretat,
d'uns 26 milions d’euros, al qual
hem donat solucions evitant que el
paguin els veïns. Això ja és passat,
els deures han estat fets.

En estos días está volviendo el
impulso económico y el empleo, a
través de la reactivación industrial
de Can Margarit, SEAT y legalización
del polígono Sesrovires.

En aquests dies està tornant
l'impuls econòmic i l'ocupació, a
través de la reactivació industrial
de Can Margarit, SEAT i legalització
del polígon Sesrovires.

Mikel Sánchez
Antonio Aguilera
Secretari de la AVV de
Can Bargalló

Francisco Peñas

Col·laborador del
Programa Ciutadà

Francisco Ruiz
Jubilat i col·laborador
de l’Entesa

José M. Romero

Expert en gestió
financera de empreses

Marc Navarro
Dissenyador i Estudiant
de fotografia,

Vanesa Molina

Economista
Tècnica d’auditories
de producció

Javier López
Presidente AVV. 1992
de Vallserrat. Técnico
especialista en Depart.
de Justícia

Silvia López
Diplomada en
empresarials, gestiona
una empresa familiar

Moisès Bargués

Ex regidor del GISES.
Gestor empresa de
formació i reciclatges

Cristina Arbex

Tècnic en projectes de estructures
urbanístiques i en energia eòlica

Carles Castan

Alfredo Postigo

Director de RRHH empresa
injecció d’alumini

Tècnic en Sistemes i
Processos Tèrmics,
expert en forns industrials.

José García Vidal

Joan Navarro

Sindicalista i treballador
de SEAT. Vocal AVV.
1992 de Vallserrat

José Luís Castro

Doctor en Física.
Especialitzat en
energies sostenibles

AVV. La Coma
Analista i Programador
de Sistemas

Rosa Ramón

Professora de ioga i
pintora intuïtiva

Llicenciada en filologia.
Jordi Borrell
Sec.Grup de Dones de Mercedes Vázquez
St. Esteve Llicenciada en Biologia, Tinent alcalde i portaveu
Administració i Direcció
de l’Entesa.Tècnic en
Gloria Celaya
d’Empresas
educació
Col·laboradora de
l’Entesa

Bernadette Navarro
Auxiliar Administrativa

Mari J. Ballesteros
Directora de la revista
local “La Cucaracha”

Domingo Martínez
Coneixedor tècniques de
medicines alternatives

Palmira Ferré
Mestra d’escola

Irene Pons

Regidora de l’Entesa
Psicòloga i membre
de l’associació ARC
ó

Mª. Àngels Ríos

Secretària de l’Entesa.
Técnica en RRHH. en
empresa de comunicació

Manuel J. Castellón

Col·laborador del Programa
Ciutadà

Andrés García
Coordinador de la
Entesa. Expert en
Organització

