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TORNAREM

A ESCRIURE LA HISTÒRIA
DE LA
BADALONA VALENTA
HOLA!
SOM LA
BADALONA
VALENTA

Som la candidatura conjunta de Guanyem Badalona
en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya,
Avancem-MES i altres persones i moviments
socials de la ciutat, per tornar a fer Dolors Sabater
alcaldessa de Badalona. Som un equip feminista,
i amb més d’un 50% de dones; una candidatura
oberta a la ciutadania i a tots aquells que treballin
per un projecte d’esquerres, transformador i
republicà.
Un equip format per un conjunt de persones de
la ciutat amb diferents trajectòries personals i
professionals, unides per un projecte comú, que
superi les dinàmiques partidistes clàssiques i que
treballi per i amb la ciutadania. Entenem la política
com un servei a la ciutadania, no com una

professió. Dediquem aquesta etapa de la nostra
vida, amb tots els esforços i il ·lusions, a aquest
projecte col ·lectiu transformador i de progrés.
Formarem un govern que treballi de forma
plural i transversal, tenint en compte sempre
les necessitats de tota la ciutat. Treballem per a
combatre les desigualtats i fer millor la vida dels
nostres veïns i veïnes. Junts i juntes, recuperarem
l’orgull de qui som, de com som i de què som. Junts
i juntes, guanyarem la ciutat perquè tothom la
pugui viure.
Somniem amb una Badalona viva, oberta, digna,
on hi cap tothom. Sabem on volem anar, tenim les
idees, el projecte i l’entusiasme. Només hi faltes tu.

Planificació
educativa:
lluitem per
la pública!

Més escoles bressol
amb Tarifació social
3 noves escoles bressol a Montigalà, Progrés i Llefià.
Amb tarifació social, perquè siguin accessibles per a tothom.

Ningú sense casa
i cap pis buit
Impulsarem mesures d’IBI social i ajuts
al lloguer, així com penalitzacions
als pisos buits, per garantir el dret a
l’habitatge de tots els veïns i veïnes.

Cal fer un pacte de ciutat per la
planificació educativa. Generar consensos
amplis de ciutat respecte les prioritats
educatives i de noves construccions.

Control sobre l’activitat dels pisos
turístics per tal d’evitar un encariment
del preu dels lloguers que expulsi els
nostres veïns i veïnes dels seus barris.

Francesc Layret
per les persones

OBRIM ELs PATIs
DE LES ESCOLES
AL BARRI

Proposem pacificar una de les artèries
principals de la ciutat, garantint
l’accés a veïns i comerciants.

Movent-nos
en bici de

Anem a escola
a peu i segurs

forma segura

Volem implantar de manera efectiva
la Xarxa de Camins Escolars per a
totes les escoles de Badalona.

Creació de xarxes centrals de carril bici
per a les principals artèries de Badalona,
connectant-la amb les ciutats veïnes.

MÉS TUSES,

I MÉS RÀPIDES

Instal·lació de més parades dobles, més
plataformes d’embarcament, més bancs i
marquesines.

Un pulmó per
a la ciutat
a Can Bada

Apropem la
deixalleria,
fem accessible
el reciclatge

Volem crear un Parc Urbà a Can Bada, entre
Morera i Bufalà com a extensió del Parc del
Torrent de la Font i Turó de l’Enric.

Volem transformar els antics
quioscos en desús en deixalleries
per apropar-les a la ciutadania.

Implantació del projecte de “Patis Oberts”
a tota la ciutat.

El model de
seguretat
en mans de
veïns i veïnes

Impulsarem taules participatives de seguretat,
amb persones escollides per sorteig, institucions,
grups municipals i cossos de seguretat. Per veure
la seguretat des d’una òptica global i com una
responsabilitat col·lectiva.

DONAR VIDA ALS
SOLARS BUITS
Implantació del “Projecte Buits” a Badalona, per a
la recuperació i ús social temporal de solars buits.

Mercats vius,
mercats oberts

Creació de carrils bus en les vies principals de
la ciutat: Rambla Sant Joan, Av. Martí Pujol, Av.
President Companys, Av. Joan d’Àustria, Sant Bru.

CARRERS PER
A TOTHOM

Garantirem l’accessibilitat universal als
nostres carrers: Ascensors, rampes
i escales mecàniques, antilliscants i
voreres transitables per tothom.

Impuls d’un nou model de mercats municipals
adaptats a les necessitats i hàbits de consum
d’avui en dia, amb compra on-line i remodelació
de les instal ·lacions.

Orgull
Badaloní
Millorem les façanes a les zones més
degradades i impulsem un Consell
del Paisatge Urbà per reordenar i
consensuar l’espai urbà de Badalona.

Discoteca pública
i de qualitat

L’esport,
en femení!

Impulsem un espai d’oci juvenil polivalent, amb
sales d’assaig, amb agenda participativa, on el
jovent ens puguem relacionar de dia i de nit.

Més suport a l’esport femení de la ciutat per
tal de garantir la seva promoció i augment
de visibilització i reconeixement.
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Dolors Sabater
58 anys, Manresà. Professora a Llefià.
Alcaldessa de #Badalona 2015-2018. Vinculada al
moviment associatiu de la ciutat i àmplia trajectòria
amb àmbits com la defensa dels drets de les
persones, la mobilitat sostenible o la cultura.

«

Els que vivim i estimem Badalona sabem que
és una ciutat oberta, solidària, acollidora,
diversa i lluitadora. Un referent de valentia que
mereix polítiques valentes, un moviment més
enllà dels partits que prioritzi la vida digna
dels veïns i veïnes. Per això som aquí. »
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Carme
Martínez
60 anys, Coll i Pujol. Biòloga i mestra
d’educació física. Delegada sindical amb
responsabilitats comarcals i nacionals en
l’àmbit de l’educació i polítiques socials.
Vinculada al moviment educatiu de “Badalona
es mou”. Regidora per ICV 2007-2011.

«

Com la Gioconda Belli
crec que imaginar la
realitat segueix sent tant
important com construir-la.»
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Núria
Sabater

57 anys, barri del Centre. Educadora al
barri de Sant Roc. Col ·laboradora amb
entitats socials i educatives, així com amb
entitats d’educació per la pau. Treballadora
de l’administració pública com a tècnica
d’educació al Consorci Badalona Sud.

«

Crec fermament, com
Paulo Freire, que l’educació
no canvia el món sinó les
persones que el canviaran.»

LA

BADALONA

VALENTA

ORIOL LLADÓ

48 anys, Morera. Llicenciat Ciències de la Informació a la
UAB, especialitzat en periodisme ambiental i comunicació
institucional. Ha estat president d’Òmnium Badalona.
1r tinent d’alcaldia d’Urbanisme per ERC Badalona.
Ara diputat de Cultura a la Diputació de Barcelona.

«

Fem un pas valent per assegurar que el
mes de maig torni a Badalona un govern
compromès amb els valors republicans, al servei
de la gent; un govern que eviti l’estigmatització
de col·lectius i que deixi d’utilitzar l’Ajuntament
com a plataforma electoral. Suma-t’hi. »
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Anna Lara

TONI FLORES

50 anys, Llefià. Treballadora social a
l’Ajuntament. Ha treballat amb infància en
risc, dones maltractades i persones amb
discapacitat. Ha participat en moviments
parroquials de base que promouen la
consciència obrera (MIJAC i JOC) i sindicalista.

54 anys, Llefià. Tècnic de telecomunicacions.
S’inicia al Grup L’Ortiga i Mili KK. Membre
de la Comissió de Cultura de Llefià, de
l’AVVsantmori i AV de Sant Antoni. Autogestió,
micro-urbanisme i autoprotecció veïnal.
Membre de la CUP Badalona.

«

Estic aquí perquè vull una
ciutat intercultural que ofereixi
oportunitats a tothom, que valori la
diversitat com una riquesa i potencii
la igualtat en els drets per construir
una societat més cohesionada i forta.
Vull treballar per fomentar els espais
d’intercanvi cultural i religiós.»
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LAIA MAURI
22 anys, Dalt la Vila. Graduada en
Filosofia, Política i Economia; estudiant de
Comunicació Política Institucional. Membre
de diverses entitats culturals, polítiques i
socials. Moviment feminista i estudiantil,
ex-membre del Secretariat del SEPC.

«

Amb l’esperança entre les dents
i com a militant de la tendresa,
crec que sempre cal prendre partit.
L’orgull perifèric és fer que tots els
nostres veïns i veïnes puguin viure
dignament, rebre una educació
pública i sentir-se segurs. Siguem
la Rosalía de les ciutats.»

«

Com deia el subcomandant
Marcos, ja hem començat a
somiar junts una realitat millor i
nova. Cal seguir construint una
alternativa, en què càpiguen
tots els que parlem i, sobretot,
tots els que callem.»
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Muriel
Figueroa

46 anys, Bufalà. Arquitecta d’orígen
argentí. Ha estat Directora de
Proyectos Especiales al Ministerio de
Infraestructuras de la Província de
Buenos Aires. És membre del CN Betulo.

«

Sumo per la Badalona Valenta
per què per tenir la ciutat que
vols l’has d’imaginar, l’has de
dibuixar, l’has d’explicar i l’has de
construir. L’has de fer teva. L’has de
sentir. L’has d’estimar. Participa!»

Una candidatura conjunta de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana
de Catalunya, Avancem-MES i altres persones i moviments socials de la ciutat,
encapçalada per Dolors Sabater per tornar a ser alcaldessa de Badalona. Un equip
feminista, i amb més d’un 50% de dones; una candidatura oberta a la ciutadania i a
tots aquells que treballin per un projecte d’esquerres, transformador i republicà.

4

#

NORA SAN
SEBASTIÁN

Àlex
Montornès

41 anys, Coll i Pujol. Enginyera industrial i
tècnica de Residus. Amb experiència en el
foment de la recollida selectiva dels residus
municipals a l’Agència Catalana de Residus.
Membre de l’AMPA de l’Artur Martorell i del
grup de treball de Bressol de FAMPA’s

32 anys, Dalt de la Vila. Dr. Física Atmosfèrica
a l’UB. Ha participat en diferents
projectes de recerca i a conferències
internacionals com universitari. Ha
treballat en el sector privat en la indústria
eòlica. És president de ERC Badalona.

«

He fet aquest salt pel projecte
municipalista de canvi que
representa Guanyem Badalona en Comú
amb molta il·lusió, per transformar
Badalona des de i cap a l’esquerra amb
sobirania, dignitat i determinació!
Perquè som gent valenta, propera,
compromesa, honesta i radical, que és
simplement anar a l’arrel de les coses.”
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DAVID
GUERRERO

44 anys, Nova Lloreda i Bufalà. Diplomat en
Ciències Empresarials. Autònom. President
de FAMPAS Badalona des de 2013 fins aquest
2019. Impulsor del moviment de la Comunitat
Educativa “Badalona es mou” i SOS Educació

«

Convençut que hem de fer
Badalona una gran escola
on l’educació sigui el motor del
canvi, la diversitat la nostra font
de riquesa i l’equitat el nostre
objectiu prioritari. Entre totes i tots
construïm futur per tots i totes.»
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CARLES
FLORES

52 anys, Llefià. Dissenyador gràfic i
missatger. Membre de diverses entitats
i moviments polítics, culturals i veïnals
com la Comissió de Cultura de Llefià.
Vicepresident segon del Consell
d’Entitats del D4.

«

Com Joan Baez crec que si
no lluites per acabar amb
la corrupció i la podridura,
acabaràs formant part d’ella.»

«

Un govern amb mirada llarga
per Badalona i pel país, que
encari amb responsabilitat els
reptes que ens posa davant el canvi
climàtic: estalvi i sostenibilitat,
ciutats intel ·ligents, protecció
del litoral badaloní, onades de
calor, dèficit d’aigua, plagues.
Fem avui la Badalona del futur.»
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Manel
Sorribas

50 anys, Casagemes. Llicenciat en humanitats. Formació en gestió d’administracions
públiques. Experiència en organització de
les administracions públiques. Treballa a
l’Agència Catalana de Consum

«

Aposto per aquesta candidatura
des dels valors i conviccions
socialistes: treballem al servei d’un
projecte de ciutat, de país, que té
com objectiu assolir la llibertat
i la dignitat que vol expressar el
concepte de República catalana.»
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Aritz Bel
21 anys, La Salut. Estudia Economia.
És membre del Jovent Republicà de
Badalona. És membre del comitè
d’empresa del seu centre per la
Intersindical-CSC. Ha participat de
Súmate, Diables Kapaoltisi és membre de
la Comissió de Festes de Badalona.

«

Lluito per una ciutat que no
expulsi a ningú, relligada i
que defensi la cultura popular.
S’ha de garantir un habitatge i
treball digne per a tothom.»

