


Estem per tu, 
t’escoltem

Esquerra Republicana de Valls ens presentem a les eleccions municipals del 26 de maig 
per guanyar l’alcaldia. Fa quatre anys vam entrar al govern i hem donat compliment 
dels compromisos que vam adquirir amb la ciutadania. Tenim experiència de govern, 
estem preparats per gestionar l’administració pública municipal i ho volem fer amb la 

teva participació, perquè construirem el futur de Valls entre tots i totes.

Compromís per Valls se suma a aquest projecte perquè compartim una mateixa visió 
de la ciutat i també de país: els ajuntaments són la base per assolir la independència de 

Catalunya i Valls ha de ser el mirall de la república que volem. 

Estem per tu perquè ens importes, perquè volem dissenyar un nou Valls amb la 
teva complicitat i que es basi amb els valors republicans de l’ètica, la transparència 

i la proximitat. Ens prenem seriosament les teves opinions, t’escoltem perquè és 
fonamental per transformar la ciutat i planificar-ne el futur. Valls ha de ser una ciutat 
on puguis viure, on puguis obrir el teu negoci, que tingui els carrers nets i hi puguis 

passejar, una ciutat que faci accessible la cultura i l’oci.



Entre tots i totes bastirem una ciutat per les persones, una ciutat per treballar i viure, 
una ciutat que sedueixi, perquè planificar el futur de forma lúcida, engrescadora i amb la 

participació de la gent de Valls és garantia d’èxit.

Salut
Estar per tu vol dir garantir un model sanitari de qualitat 
propi del s. XXI. Per això, projectarem un nou hospital i un 
nou equipament sociosanitari d’atenció de proximitat i amb 
els millors professionals. 

Planificarem una nova xarxa de serveis de salut entre 
centres perquè els professionals puguin treballar de forma 
col·laborativa per garantir la sostenibilitat del sistema 
públic i enfocat a la salut comunitària. 

Empresa i ocupació
Estar per tu vol dir abordar l’emprenedoria: petita i gran 
empresa, autoocupació, autònoms, etc.

Seguirem potenciant el polígon industrial com a 
referent de la marca Camp de Valls i hi impulsarem 
actuacions de millora i de manteniment constant.

Ens fixarem en els col·lectius aturats per possibilitar el 
seu retorn al mercat laboral.

Fomentarem la formació per a l’ocupació a les empreses 
i ens encaminarem cap a l’FP dual per garantir una 
sortida professional als joves.
 

Educació
Estar per tu vol dir que Valls sigui una ciutat educadora 
i, per tant, donarem suport a tots els nivells educatius: 
des de primària a secundària però també passant per les 
llars d’infants. I també com a ciutat fent que l’Ajuntament 
assumeixi la seva responsabilitat educant els ciutadans en 
els seus drets i deures.

Per això, la gestió de les llars d’infants ha de ser pública, 
que posi per davant els interessos i les necessitats de 
les famílies que tinguin fills en aquesta edat escolar. 
Conservar el model educatiu de la ciutat vol dir 
defensar-ne la municipalitat.

Comerç i turisme
Estar per tu vol dir que Valls exerciti la capitalitat de 
comarca i, també, que es projecti com a referent al 
Camp de Tarragona.

Seguirem treballant colze a colze amb el comerç local. 
Vertebrarem l’eix comercial perquè sigui atractiu 
comprar a Valls.

Hem aconseguit que Valls sigui un referent de la 
gastronomia popular. Seguirem treballant-hi per 
millorar l’oferta turística de la ciutat. Valls ha de 
convertir-se en un pol d’atracció turístic i gastronòmic 
per ser una ciutat que sedueixi.



Esquerra Republicana de Catalunya 
a Valls i Compromís per Valls hem 
confeccionat una candidatura per 
a les municipals carregada d’idees, 
energia i il·lusions per fer de Valls 
una ciutat que sedueixi. Dones 
i homes de totes les edats i amb 
experiències vitals i professionals 
diverses que sumen per un projecte 
comú.

Redefinirem el servei de transport 
urbà per facilitar la mobilitat de 

les persones més vulnerables, amb 
autobusos adaptats i tenint sempre 
en compte les característiques de la 

població.

Renovarem l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà per potenciar l’atenció 
personalitzada i l’administració 

electrònica que faciliti a la 
ciutadania l’accessibilitat a 

l’Ajuntament, que serà amb parets 
de vidre.

Millorarem la comunicació de 
l’alcalde i l’equip de govern amb la 

ciutadania amb reunions periòdiques 
amb els barris, les entitats, els 

consells escolars i altres col·lectius.

Estrenarem un butlletí d’informació 
municipal que arribi a tota la 

ciutadania i que doni veu a tothom.

Estem disposats a treballar fort des de l’Ajuntament de Valls 
per a tu.  Som una llista de 31 persones totalment

paritària formada per 15 dones i 16 homes.
Tenim edats compreses entre els 20 i els 66 anys, amb una 

mitjana de 46 anys.

Som persones dels àmbits de l’empresa, l’educació, la 
salut, el treball social, la comunicació, la cultura, el 

comerç, la universitat, el sindicalisme i l’esport, entre 
molts d’altres.

Tenim candidats i candidates amb experiència 
de govern municipal i un entusiasta equip 

de treball al darrere.

Estem preparats per guanyar l’alcaldia
i dissenyar el Valls del futur.

Farem la reforma i obrirem la llar del jubilat a Ca Xapes, un nou model de casal 
cívic intergeneracional. Desplegarem el Pla Integral per a la gent gran, 
per donar resposta a les seves necessitats.

Establirem sinergies amb els instituts per fomentar programes o cicles 
formatius que donin continuïtat a l’itinerari formatiu de joves amb discapacitat.

Crearem una àrea de treball comunitari, sumant el que ara és Acció Cívica 
i PLICS per desenvolupar a la ciutat un veritable pla d’acció comunitària. 

Potenciarem els programes de pobresa energètica engegats pel Pla 
d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS).

Facilitarem la participació de la nova ciutadania en els canals municipals.

Promourem el treball transversal entre totes les regidories de 
l'Ajuntament en temes d'igualtat.       

Renovarem el Consell de Dones i crearem el distintiu "Escoles 
igualitàries" als centres d'educació primària.      

Redactarem i desplegarem el pla LGBTI municipal.

Buscarem un nou espai per la Policia Local i l’Escola Municipal 
de Música.



        Estem per
   rejovenir 
             la ciutat 

Estem per fer un Valls que sedueixi 

Mantindrem una programació cultural de ciutat però alhora l’acostarem
al carrer. Crearem la Casa de la Festa.

Farem un pla d’emancipació municipal per a gent jove.

Seguirem potenciant i creant habitatge social a tota la ciutat.

Potenciarem l’esport femení i els esports minoritaris.

Crearem circuits de salut segurs al voltant de Valls amb bones
condicions per fer esport i passejar.

Fomentarem l’arribada d’empreses d’oci nocturn per a joves
i persones de mitjana edat.

Farem un pla de manteniment i millora de carrers de tota la ciutat que inclogui 
actuacions en neteja, recollida de residus, accessibilitat i enllumenat per tenir una via 

pública més confortable i segura. 

Dissenyarem un pla de millora integral del Barri Antic per revitalitzar-lo com a zona 
de creixement residencial, comercial i de restauració.

Desenvoluparem el pla de torrents i crearem més zones verdes.

Instal·larem plaques solars als sostres dels edificis municipals per fomentar 
l’eficiència energètica.

Impulsarem una ordenança de civisme per millorar la convivència en l’espai públic. 
Dotarem l’Ajuntament d’instruments de mitjançant la mediació veïnal. També 

impulsarem mesures per millorar la seguretat ciutadana.

Impulsarem plans de rehabilitació i construcció d’habitatges per un creixement 
ordenat de la ciutat.

Ampliarem els pressupostos participatius i desplegarem el reglament 
de participació. Millorarem els canals d’escolta activa amb la ciutadania.

Redefinirem els organismes de participació de la ciutat.

Elaborarem un pla estratègic a través de debats ciutadans sobre l'espai públic 
per identificar els reptes i oportunitats de futur de Valls.



Som l'equip de gent que estem per tu

Anna Maria Mir Bové 
Tinc 57 anys. Sóc tècnica auxiliar administrativa i 
tècnica en prevenció de riscos laborals. Actualment 
sóc responsable d’administració i compres en una 
empresa del sector cerveser. Desitjo un Valls segur 
i confortable per passejar-s’hi.
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Gladys Ester Leiva Muñoz
Tinc 44 anys. Vaig néixer a l’Argentina, on vaig es-
tudiar traducció d’anglès, i ara faig de professora. 
Vaig arribar a Valls el 2010 i de seguida em van 
interessar el país, la gent i la llengua. Vull una ciu-
tat oberta i acollidora.

Joan Maria Viñas Molina
Tinc 59 anys. Sóc dissenyador gràfic, director cre-
atiu i d’art d’un estudi de disseny i comunicació 
visual a Valls. Membre de la Unió Anelles de la Fla-
ma i de la Fundació UAF. Crec que el camí cap a la 
República Catalana passa pels municipis.
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Nil Magrinyà Roca
Tinc 30 anys. Sóc tècnic superior en producció 
d'audiovisuals i espectacles. Actualment estic fent 
un curs per treure’m la llicència i diploma de ma-
quinista ferroviari. Vull una ciutat amb més futur, 
més seductora i més competitiva.
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Núria Gavarró Rodríguez
Tinc 36 anys. Sóc Màster en Arxivística i llicenciada 
en Documentació i en Història. Dirigeixo l’Arxiu Tar-
radellas de Poblet. Sóc regidora d'Igualtat i de Parti-
cipació Ciutradana. Vull un Valls igualitari, on dones i 
homes tinguin una igualtat real d’oportunitats.
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Òscar Peris Ròdenas
Tinc 45 anys. Sóc regidor de Comerç i Turisme i de-
legat del Govern de la Generalitat a Tarragona. Presi-
dent del Club Tennis Valls, membre de la Colla Joves, 
de l'IEV i d’Òmnium. Treballant per fer una ciutat 
referent en comerç, turisme i promoció econòmica.
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Ramon Font Herrera
Tinc 52 anys. Sóc periodista i comunicador. Soci de 
la Creu Roja, la Fundació Josep Carreras i la Colla 
Vella. Entestat en un Valls integrador, feminista, 
sensible amb el medi ambient, la sostenibilitat i el 
benestar de totes les persones.
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Jordi Cartanyà Benet
Tinc 53 anys. Sóc fisioterapeuta i m’he dedicat al 
món de l’espectacle. Vaig entrar el 2011 com a 
regidor, i des del 2015 porto les àrees de Benestar 
Social i d’Habitatge. Vull ser alcalde per fer de 
Valls la ciutat que tots i totes volem.
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Dèbora Fernàndez Gonzàlez
Tinc 40 anys. Sóc treballadora social sanitària de 
l’Institut Català de la Salut a l'Alt Camp Est i Mont-
blanc. Vaig fer un master en Direcció, Gestió i Inter-
venció en Serveis Socials. Cal prioritzar la integració 
i la cohesió social.

Francesc Anguela Bonet
Tinc 38 anys. Sóc enginyer tècnic industrial en 
electricitat, enginyer superior en organització i 
Màster en Direcció i Administració d'Empreses. 
Sóc regidor de Mobilitat i de Transparència i TIC. 
Vull una ciutat sostenible i ben connectada.

Susanna Expósito Castro
Tinc 49 anys. Sóc administrativa i porto la factura-
ció del Pius Hospital. Em vaig formar a la Unió Ca-
talana d’Hospitals en Gestió Economico-Adminis-
trativa, especialitzada en facturació. Vull una sanitat 
de qualitat i a l’abast de tothom.

Francesc Blasco Cusidó
Tinc 39 anys. Sóc educador social i monitor d'es-
cacs per la Federació Catalana d'Escacs. Ara sóc 
monitor en escoles de Valls i l’Alt Camp i director 
esportiu i tècnic del Club Escacs Valls. Vull una ciu-
tat ben equipada per fer esport.
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David Prats Jiménez
Tinc 28 anys. Sóc periodista freelance en diversos 
mitjans. Membre de la junta de l’AVV del Fornàs, 
de la Xarxa de Cultura de Valls i de la comissió as-
sessora del Concurs de Castells. Desitjo un Valls 
amb una cultura més participativa.

Tània Guasch Gascón 
Tinc 40 anys. Sóc tècnica administrativa i sòcia i 
cap de vendes e-commerce i xarxes socials d’una 
empresa de mobles. Vaig presidir la Societat de 
Sant Antoni. Vull un Barri Antic que sigui el cor i 
motor d’un Valls que sedueixi.
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Magda Jové Guasch 
Tinc 59 anys. Sóc mestra de primària a l’escola la 
Candela. Sóc secretària de la Dona d’ERC Valls i 
sòcia d’Òmnium Cultural i de l’AAEET. Vull la com-
plicitat ciutadana i la participació del teixit social i 
econòmic per repensar la ciutat.

Josep Ramos Ferré
Tinc 18 anys. Estudio Història, Història de l'Art i Ar-
queologia a la URV. Portaveu del Jovent Republicà 
de Valls i Secretari de Comunicació i Activisme del 
Camp de Tarragona. Vull una ciutat on el jovent 
pugui empoderar-se i participar en el municipi.

17 18 19 20



Som l'equip de gent que estem per tu

José Luis Iglesias Cabrera
Tinc 53 anys. Sóc funcionari municipal del sector 
serveis a l'Ajuntament de Valls. Vull la revitalització 
del Barri Antic i estic convençut que serà possible 
amb polítiques transversals urbanístiques i d'inte-
gració i cohesió ciutadana.

Concepció Iglesias Moncunill 
Tinc 64 anys. Sóc auxiliar d’infermeria jubilada. 
Conscient de la importància d’un sistema sanita-
ri públic de qualitat, vull garantir el futur del Pius 
Hospital de Valls i tots els serveis assistencials i 
sociosanitaris que se’n deriven.

Jordi Castells Guasch
Tinc 66 anys. Estic jubilat. Vaig dedicar-me a la 
política durant un temps de la meva vida. Vaig 
ser alcalde de Valls per ERC durant sis anys, i 
diputat al Parlament de Catalunya. Desitjo que 
la ciutat torni a tenir un alcalde republicà.
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Teresa Rull Ferré
Tinc 49 anys. Sóc llicenciada en Filologia Catalana. 
Sóc tècnica de normalització lingüística des de fa 
més de 20 anys al CNL de Reus, i ara dirigeixo el 
Servei de Català del Baix Camp. Vull que tothom 
tingui oportunitats per formar-se.
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Leticia Vidal Gonzàlez
Tinc 44 anys. Sóc tècnica administrativa i de comp-
tabilitat, community manager i emprenedora digital. 
Presideixo Valls Piula i estic a la junta de la Unió 
Anelles de la Flama. Vull un Valls on la tecnologia 
faci més eficients els serveis públics. 

Andreu Garcia Jané
Tinc 54 anys. Sóc titulat en comerç mercantil i res-
ponsable tècnic de reparació d’automòbils. Mem-
bre de la Joves i de l’AAEET i president de l’AVV de 
la Xamora i de la Federació de Veïns de Valls. Vull 
que els barris tinguin molta veu.
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Anna Mateu Crespo 
Tinc 51 anys. Sóc quiromassatgista i tècnica en 
processos químics. He portat 30 anys un negoci 
familiar al carrer de la Cort. He col·laborat a Ràdio 
Capital de l’Alt Camp, al Vallenc i, ara, HIT103. Vull 
una ciutat neta on doni gust de viure.

85 6 7 8

Josep Lluís Garcia Parra
Tinc 54 anys. Sóc agent de la propietat immobi-
liària i pèrit judicial. Sé què suposa tirar endavant 
una empresa pròpia. Desitjo que Valls tingui més 
espais d’oci per al jovent perquè no hagin de sortir 
fora a passar-s’ho bé.

Laura Martínez Jaumejoan
Tinc 29 anys. Sóc graduada en Educació Social i 
treballo de tècnica en integració social. Estic cur-
sant un Màster de Treball Social. Per Valls vull el 
mateix que per Catalunya, gent compromesa i 
capaç d'escoltar i donar veu al poble.

Josep M. Roset Rubió
Tinc 41 anys. Sóc enginyer tècnic industrial en 
mecànica. Treballo en una empresa multinacional 
d’automoció. Vaig ser regidor de Medi Ambient. 
Sóc soci d'Òmnium Cultural. Vull que el polígon 
industrial vallenc sigui un model a seguir.

Angelina Marín Galván
Tinc 47 anys. Sóc auxiliar de clínica i treballo des 
de fa molts anys a l’Institut Pere Mata de Reus. 
M’agrada atendre les persones. Desitjo l’obertura 
a Valls de llocs de trobada, activitats recreatives i 
culturals per a la tercera edat.
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Teresa Reverté Calull
Tinc 57 anys. Vinculada a la música des de sem-
pre, porto 32 anys al capdavant de Músic-Art i 22 
dirigint el Cor Audite. Compromesa amb el teixit 
d’entitats com el Grup de Teatre Principal. Vull una 
ciutat que excel·leixi en cultura.

Joan Canela Coll
Tinc 59 anys. Sóc secretari de Finances i Formació 
de CCOO de Tarragona i membre del Consell Soci-
al de la URV. Expresident de l’IEV i actual secretari 
general. Vaig ser regidor a Valls. Vull una ciutat 
plena d’oportunitats laborals.
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Núria Molné Vallvé
Tinc 49 anys. Sóc llicenciada en Ciències Econò-
miques i Empresarials. Sóc tècnica de suport a la 
qualitat docent a la Facultat de Turisme i Geografia 
(URV). Cal un creixement sostenible i la consolida-
ció d’una economia verda i social.
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Pau Tondo Bravo
Tinc 53 anys. Sóc advocat, mediador familiar i 
comunitari, API, soci de l'ANC, d'Òmnium Cul-
tural i membre de Juristes per la República. 
Vull un Valls transparent, modern i que conti-
nui sent cap de partit judicial.
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Imagino una ciutat que atengui els problemes reals dels vallencs i de les 
vallenques, una ciutat neta amb més zones verdes i plena d’oportunitats. 
M’imagino una ciutat on tothom trobi opcions d’habitatge, de feina i d’oci, 

una ciutat per quedar-s’hi. 

Amb la teva complicitat serà possible.


