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Estem 
a punt.



La coalcaldia, 
un lideratge compartit

Un equip 
preparat per governar

júscules, sacsejar allò que “sempre s’ha fet 
així” i engegar un projecte de poble on ningú 
quedi enrere.

La Fina Soler coneix bé l’Ajuntament, hi tre-
balla en l’àmbit de serveis socials a l’equip 
d’atenció domiciliària. És administrativa i auxi-
liar d’infermeria i durant anys ha participat en 
l’educació en el lleure amb l’esplai Saltirons 
del Llobregat. Implicada durant anys en el cant 
coral i en el moviment independentista, a través 
de l’ANC i el CDR. També forma part de l’Assem-
blea Feminista de Sallent. 

El Guillem Cabra és periodista, subdirector 
del programa Quatre Gats de TV3. Impulsor 
de l’Ateneu Rocaus, i La Fumera, ha estat im-
plicat en l’educació en lleure a l’Agrupament 
Roques Albes. Ha format part del grup de mú-
sica sallentí Kòdul i ha militat en lluites juvenils 
i estudiantils. El seu compromís amb l’inter-
nacionalisme el van portar a Grècia l’any 2016 
participant en un projecte de suport a perso-
nes refugiades i migrants.

NOU PERSONES QUE 
ENCAPÇALARAN UNA LLISTA 

ELECTORAL, LA VEU QUE 
PORTARÀ A L’AJUNTAMENT 

LA FEINA I LA FORÇA DE 
L’ASSEMBLEA DE FEM POBLE 

PER CAPGIRAR SALLENT.

Fina Soler i Guillem Cabra encapçalen la candi-
datura de Fem Poble a les eleccions municipals 
del proper mes de maig. Ho fan amb la fórmula 
de coalcaldia; és a dir, un lideratge compartit 
que trenca les dinàmiques unipersonals que 
han caracteritzat la política municipal a Sallent.

A la pràctica, significarà repartir les respon-
sabilitats d’alcaldia entre dues persones i 
substituir, a mig mandat, la persona que os-
tentarà legalment el càrrec d’alcalde per l’altra. 
Així, permetrà treballar més horitzontalment 
la gestió i la representació de l’Ajuntament, 
conjuntament amb l’equip de persones que 
formen part de la candidatura. D’aquesta ma-
nera aprofundirem en pràctiques més sanes i 
ètiques, obrint la institució a la ciutadania i fu-
gint dels personalismes.

El Guillem i la Fina fan tàndem al capdavant de 
Fem Poble empesos pel compromís amb Sa-
llent, forjat en l’activisme i el treball en asso-
ciacions i col·lectius de base. No són polítics 
professionals però volen fer política en ma-

La candidatura de Fem Poble és el reflex del 
projecte que presentem: divers, plural i de-
cidit a transformar Sallent des de la base. 
Acompanyaran la Fina Soler i el Guillem Cabra 
un equip de persones preparat per governar. 
Amb experiència en àmbits diversos i amb el 
compromís de treballar incansablement per la 
nostra vila.

Són la Marta Busquets, nutricionista i comerci-
ant; el Toni Fernández, enginyer tècnic industrial; 
la Clara Ferrés, estudiant d’educació primària; la 
Laura Prat, professora del Departament de Ma-
temàtiques de la UAB; el Xavi Rodríguez, restau-
rador arquitectònic i pintor; la Montse Sunyer, 
infermera i fisioterapeuta; i l’Amadeu Garcia, 
comerciant i lampista.
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Atrevim-nos, 
obrim l’ajuntament 
de bat a bat

Aturem la davallada 
de població
Des del 2009 Sallent ha perdut 500 
habitants, amb les conseqüències que 
se’n deriven: envelliment de la pobla-
ció, tancament de comerços i manca 
de perspectives de futur. La dificultat 
d’accés a l’habitatge n’és la gran causa. 
Per això, cal un pla de xoc que aturi i 
reverteixi la problemàtica. Amb prop 
de 700 pisos buits, el parc de lloguer al 
municipi és pràcticament inexistent o 
amb preus molt disparats. Farem aflo-
rar els pisos buits i crearem l’Oficina 
de Lloguer Municipal, mediant amb els 
propietaris per adequar el preu de l’ha-
bitatge. També impulsarem un progra-
ma ambiciós de rehabilitació de pisos 
i cases antics, així com l’impuls de la 
masoveria urbana.

L’abril del 1979 s’elegien els primers ajunta-
ments democràtics després del franquisme. 
Les institucions de baix, les que més ens toquen 
i més ens defineixen. Des de llavors, l’Ajunta-
ment de Sallent, com molts altres, ha evolu-
cionat cap un model d’institució allunyada de 
la ciutadania. Buida de contingut, amb polítics 
poc compromesos a esprémer tot el potencial 
del municipalisme. Mica en mica ha anat crei-
xent un mur que separa la plaça de la Vila de la 
resta dels veïns i veïnes.

Tot i això, a Sallent no ens hem quedat aturats. 
La vida social de la nostra vila ha vist néixer 
multitud de projectes que ens han fet com 
som. Les Enramades, el Carnaval i La Fumera; 
associacions de dones i de gent gran; la recu-
peració de músiques i figures festives genuïnes 
i la construcció del Maqui i la Joana la Negra; els 
moviments juvenils i les lluites per un habitatge 
digne; clubs de lectura i grups de teatre; associ-
acions esportives i d’educació en el lleure.

Sallent és poble perquè tenim un teixit reforçat 
i compromès, que ens fa ser com som. I aquest 
pòsit resistent i creatiu, l’energia i les idees que 
hem cultivat al carrer ens empenyen a trans-
portar-les dins de l’Ajuntament. Per trencar el 
mur i obrir-lo de bat a bat. Per retornar la presa 
de decisió a la ciutadania.

És l’hora d’atrevir-nos a fer les coses dife-
rents. I ho aconseguirem amb el bagatge d’anys 
construint el Sallent que somiem i que comen-
ça a ser realitat; anys d’autogestió i de treballar 
colze a colze de manera altruista.

ESTEM A PUNT PERQUÈ TENIM 
LLARGA EXPERIÈNCIA, DINS I 
FORA DE LA INSTITUCIÓ. PER-
QUÈ NO SOM UN PROJECTE IN-
FLUÏT PER ALTRES ESTRUCTURES 
DE PARTIT. PERQUÈ FEM DELS 
PROCESSOS PARTICIPATIUS I AS-
SEMBLEARIS LA NOSTRA VIA PER 
PRENDRE DECISIONS. PERQUÈ 
ENS HEM DOTAT D’UN CODI ÈTIC 
QUE LIMITA SOUS I CÀRRECS. 
PERQUÈ SOM TRANSPARENTS I 
VOLEM QUE L’AJUNTAMENT TAMBÉ 
HO SIGUI. PERQUÈ EL CANVI JA 
HA COMENÇAT.
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L’educació, 
la llavor del futur
Orientarem les polítiques d’educació cap a la igualtat, la inclu-
sió i la cohesió social. Transformant el consell municipal escolar, 
perquè esdevingui un espai actiu amb projectes educatius de poble 
que integrin tots els centres. I potenciant el Consell d’Infants en l’as-
semblearisme i pràctiques que englobin l’empoderament dels nens 
i nenes. La millora de l’oferta d’educació secundària i graus profes-
sionals també seran prioritaris. Caldrà aportar els recursos humans 
necessaris per complementar les necessitats dels centres en auxi-
liars d’educació especial, que no cobreix el departament d’educació.

Drets socials,  
que ningú 
quedi enrere
L’accés a unes condicions de 
vida dignes (salut, treball, habi-
tatge, educació...) és una con-
dició necessària per construir 
el poble que volem. És l’hora 
que l’Ajuntament posi el 
focus en la vida dels sallen-
tins i les sallentines i deixi 
de gestionar el poble com si 
fos una empresa de mante-
niment de l’espai públic. Per 
això, cal augmentar el nombre 
de pisos d’emergència, poten-
ciar els educadors de carrer i 
potenciar el SIAF, ampliant-ne 
l’abast a més edats. A la ve-
gada, apostem per la creació 
d’una empresa municipal que 
proporcioni béns i serveis als 
sallentins i generi llocs de 
treball dignes.
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Al cap d’uns anys vaig poder 
tancar la porta de l’habitació amb 
fusta de veritat, i trepitjar el terra 
sense por de quedar emblanqui-
nat pel ciment. I vaig anar sol 
més enllà del carrer del Cós. 
Amunt i avall, a l’escola de músi-
ca amb un violoncel a l’esquena 
més alt que jo.

Amb els amics un món nou se’ns 
obria a cada passa. Ara ja podia 
prendre decisions, encara que 
fossin minúscules. I vaig deci-
dir que volia anar al cau i que el 
Correllengua havia de començar 
a teixir el moviment popular a 
Sallent. Que calia un Ateneu per 
fer de punt de trobada de lluites i 
converses i que l’habitatge també 
es batallava recuperant un bloc 
de pisos. Allà mateix on havia 
crescut, davant de casa, a Cal 32.

Van venir les aturades de classes 
i nits dormint a la universitat, per 
oposar-nos al Pla Bolonya. I ena-
morar-me de la vida. Reivindicar 
el carrer, les places, amb les 
mans aixecades, ben amunt.

A Sallent vaig continuar prenent 
decisions: cooperar amb altres 
joves per bategar col·lectivament. 
I marxar uns mesos a Grècia, 
avergonyit de l’Europa que es 
deia acollidora. Allà vaig reconèi-
xer-me part de la Mediterrània, 
de Síria a Cadis, del sud al sud.

I encara més: remoure la Festa 
Major de Sallent i construir La 
Fumera, els dies més inoblida-
bles que mai he somiat. Autoges-
tió, cultura i poble.

Va ser al Barri de l’Estació al 
Bloc núm. 12 on vaig començar a 
compartir la vida, amb qui fa més 
de trenta anys m’acompanya. En 
aquest barri van néixer els nos-
tres fills. Molts divendres al vespre 
sopàvem al Cordovès mentre els 
nanos jugaven a la plaça. Racons 
d’aquest barri que  ens va acollir i 
que vam veure desaparèixer entre 
l’angoixa i la ràbia de les persones 
que hi vivíem obligats a mar-
xar-ne, volguéssim o no.

Durant un temps ens vam apar-
tar de l’activisme polític en què 
tots dos participàvem, una etapa 
plena de records i grans amics, 
per dedicar tot el temps als nos-
tres fills. Sens dubte ser mare 
ha sigut la millor aventura de la 
meva vida.

Viure a Sallent els ha permès ser 
lliures i gaudir de les petites grans 
coses que diferencien la vida de 
poble a la de ciutat.

I després d’anys de mante-
nir-me en un segon pla, enceto 
una nova etapa. La consulta 
d’Arenys de Munt el 13 de setem-
bre del 2009 m’empeny un altre 
cop a la lluita per defensar el que 
sempre he cregut. I arriba el 9N 
com una alenada d’esperança 
pel nostre país. Organitzant-nos 
i preparant-nos pel dia en què 
Sallent, després de molts anys, 
es va unir en un sol batec per 
defensar si feia falta amb el cos el 
dret a decidir el futur de Catalu-
nya: l’1 d’octubre del 2017 a molts 
de nosaltres ens va canviar la vida.

Però un dia, aquest cop sense de-
cidir-ho, tot va començar de nou. 
Era dia u. Octubre. De l’any 2017. I 
al Parc, davant de la biblioteca que 
vells somiadors havien erigit com a 
temple del coneixement i el pro-
grés, vam construir el comú.

Recordo amb la pell de gallina el 
moment que Cabrianes en ple va 
travessar la tanca que ens havia 
de protegir de la brutalitat i es va 
unir a la multitud. Encara veig les 
meves amigues d’institut resis-
tint amb el cap ben alt. I recordo, 
emocionat, agafar un micro i cri-
dar el que molts sentíem: ja ha-
víem guanyat. Allò era fer poble, 
sentir-nos part d’un tot, divers i 
transversal, valent i decidit.

Ara, dos anys després, he tornat a 
prendre una decisió. Amb molts 
dubtes i amb molta il·lusió. Una 
decisió que no és personal, 
sinó altra volta col·lectiva: teixir 
Sallent més enllà d’on fins ara 
havíem imaginat. A l’ajuntament, 
allà on tantes vegades hem topat 
amb un mur de contenció de 
futurs que mai no arriben.

Entrar-hi per ensorrar la paret; al-
menys intentar-ho. Per deixar que 
passi l’aire i que mai més a Sallent 
ningú quedi enrere. Per prendre 
més i més decisions entre tots. Per 
recuperar la gestió d’allò que és 
nostre: l’aigua, la terra i la voluntat. 
Hem escollit equivocar-nos i 
encertar-la. Però fer-ho amb el 
cor i el puny. Amb la certesa que 
valdrà la pena. Ho somiem.

El poble va tornar a defensar com 
una sola persona les llibertats 
i els drets pels que molts dels 
nostres pares, mares, avis i àvi-
es havien lluitat. Ni edat, ni sexe, 
ni ideologia ens va impedir  ser un 
sol cor i un sol braç per defensar 
allò que ens pertany.

La combinació de la por, la il·lusió 
i la força de la gent va esclatar a la 
nit quan finalment vam poder fer 
el recompte. Allà vaig sentir que 
la força que tenim un al costat 
de l’altra és infinita i que compar-
tir totes aquestes sensacions ens 
fa imbatibles.

Per això formo part de la candida-
tura de Fem Poble, un  projecte 
creat colze a colze per un munt 
de dones i homes, construint i 
treballant des de la horitzonta-
litat per millorar Sallent. Amb el 
cor de totes i cadascuna de les 
persones que ens han donat el 
seu punt de vista i esperant que 
les que no ho han fet ho facin en 
el futur.

Perquè l’Ajuntament ha de ser 
el lloc on tothom pugui dir-hi 
la seva, un lloc on ningú quedi 
enrere, on el futur que entre tots i 
totes estem creant es faci realitat, 
amb l’esperança que tothom se’l 
senti seu.

Si realment és així, ho haurem fet bé.

Vénen temps d’incertesa, el repte 
és nou i important, la decisió molt 
meditada, però em sento forta 
perquè formo part d’un tot del 
que sols en sóc una petita peça.

Quan vaig néixer, no em van deixar 
triar on volia fer-ho. No vaig esco-
llir obrir els ulls a la Carretera, en 
un pis fred a tocar del Llobregat, 
tot i que estic segur que m’hauria 
agradat viure-hi. Prop de la via de 
tren on anys enrere El Carrilet des-
pertava els veïns i veïnes enfilant 
Berguedà amunt. Però els meus 
pares van decidir que no podia 
créixer allà, sense calefacció.

Vam començar un periple que 
ens duria al Poblenou i després 
a tocar de la piscina, en una casa 
que ara descansa sota la runa. Un 
espai buit més, petita part de la 
condemna d’aquells que han ha-
gut de marxar per falta d’un sostre 
al poble que els ha vist créixer.

Després vindria casa dels avis, so-
bre la perruqueria on em prenien 
el pèl. Però les màquines de cosir 
de la meva àvia Montserrat van 
ser temporals. Sobre la botiga 
de mobles de Cal Cabra ens hi 
esperava un pis en obres. Amb 
les portes fetes amb llençols vells 
i el terra encara de formigó. Però, 
al cap i a la fi, un pis. Una llar.

A la plaça de la Pau. Al centre de 
Sallent, on les nits de Carnaval 
no moren mai i on l’any 1918 van 
plantar-hi un om per homenatjar 
les víctimes de la I Guerra Mundial. 
Per no oblidar. Mai més, contra nin-
gú. No ho vaig triar tampoc, però 
sóc de la plaça de la Pau. De les 
Culleres. Allà vaig començar a anar 
sol a comprar el pa al forn de la 
Palmira i vaig enramar per primera 
vegada amb ninots als balcons.

Sóc dona com tantes altres, 
nascuda i criada a Sallent en 
una família humil on les dones 
sempre han sigut el meu referent. 
Lluitadores que han tirat enda-
vant amb les seves vides malgrat 
moltes adversitats.

Els avis van patir com tantes i 
tantes persones durant i des-
prés de la guerra, eren els ven-
çuts però malgrat tot mai es 
van rendir. L’àvia ens va ense-
nyar a cantar, a estimar aquesta 
terra que ens ha vist créixer, 
a fer macarrons... sempre els 
porto al cor.

La mare i el pare van fer del 
pis de cal Quiqueta casa nos-
tra. On se sentia la sirena de 
les culleres al migdia, que ens 
anunciava que el pare estava a 
punt d’arribar. On la mare ens 
amanyagava i ens ensenyava 
les coses més importants que 
he après aquests 50 anys. És 
allà a la carretera, on el 23F, 
la mare va fer la bossa a cor-
re-cuita i ens va avisar que si 
el pare no arribava hauríem de 
marxar de Sallent.

Els meus germans i jo hem 
crescut entre la Carretera i la 
Rampinya, entre St. Antoni i 
Rocaus. Esperant l’estiu per anar 
de colònies i tornar al setembre 
a l’escola on es van forjar les 
gran complicitats, que encara ara 
m’acompanyen.

Anar i venir, aquí i allà; però sem-
pre sabent que a Sallent hi tenia 
tot el que necessitava.

Escollir 
sempre val la pena

Sóc una dona 
com tantes altres

Guillem Cabra CortèsFina Soler Esponella
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Fumera, els dies més inoblida-
bles que mai he somiat. Autoges-
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compartir la vida, amb qui fa més 
de trenta anys m’acompanya. En 
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tres fills. Molts divendres al vespre 
sopàvem al Cordovès mentre els 
nanos jugaven a la plaça. Racons 
d’aquest barri que  ens va acollir i 
que vam veure desaparèixer entre 
l’angoixa i la ràbia de les persones 
que hi vivíem obligats a mar-
xar-ne, volguéssim o no.

Durant un temps ens vam apar-
tar de l’activisme polític en què 
tots dos participàvem, una etapa 
plena de records i grans amics, 
per dedicar tot el temps als nos-
tres fills. Sens dubte ser mare 
ha sigut la millor aventura de la 
meva vida.

Viure a Sallent els ha permès ser 
lliures i gaudir de les petites grans 
coses que diferencien la vida de 
poble a la de ciutat.

I després d’anys de mante-
nir-me en un segon pla, enceto 
una nova etapa. La consulta 
d’Arenys de Munt el 13 de setem-
bre del 2009 m’empeny un altre 
cop a la lluita per defensar el que 
sempre he cregut. I arriba el 9N 
com una alenada d’esperança 
pel nostre país. Organitzant-nos 
i preparant-nos pel dia en què 
Sallent, després de molts anys, 
es va unir en un sol batec per 
defensar si feia falta amb el cos el 
dret a decidir el futur de Catalu-
nya: l’1 d’octubre del 2017 a molts 
de nosaltres ens va canviar la vida.

Però un dia, aquest cop sense de-
cidir-ho, tot va començar de nou. 
Era dia u. Octubre. De l’any 2017. I 
al Parc, davant de la biblioteca que 
vells somiadors havien erigit com a 
temple del coneixement i el pro-
grés, vam construir el comú.

Recordo amb la pell de gallina el 
moment que Cabrianes en ple va 
travessar la tanca que ens havia 
de protegir de la brutalitat i es va 
unir a la multitud. Encara veig les 
meves amigues d’institut resis-
tint amb el cap ben alt. I recordo, 
emocionat, agafar un micro i cri-
dar el que molts sentíem: ja ha-
víem guanyat. Allò era fer poble, 
sentir-nos part d’un tot, divers i 
transversal, valent i decidit.

Ara, dos anys després, he tornat a 
prendre una decisió. Amb molts 
dubtes i amb molta il·lusió. Una 
decisió que no és personal, 
sinó altra volta col·lectiva: teixir 
Sallent més enllà d’on fins ara 
havíem imaginat. A l’ajuntament, 
allà on tantes vegades hem topat 
amb un mur de contenció de 
futurs que mai no arriben.

Entrar-hi per ensorrar la paret; al-
menys intentar-ho. Per deixar que 
passi l’aire i que mai més a Sallent 
ningú quedi enrere. Per prendre 
més i més decisions entre tots. Per 
recuperar la gestió d’allò que és 
nostre: l’aigua, la terra i la voluntat. 
Hem escollit equivocar-nos i 
encertar-la. Però fer-ho amb el 
cor i el puny. Amb la certesa que 
valdrà la pena. Ho somiem.

El poble va tornar a defensar com 
una sola persona les llibertats 
i els drets pels que molts dels 
nostres pares, mares, avis i àvi-
es havien lluitat. Ni edat, ni sexe, 
ni ideologia ens va impedir  ser un 
sol cor i un sol braç per defensar 
allò que ens pertany.

La combinació de la por, la il·lusió 
i la força de la gent va esclatar a la 
nit quan finalment vam poder fer 
el recompte. Allà vaig sentir que 
la força que tenim un al costat 
de l’altra és infinita i que compar-
tir totes aquestes sensacions ens 
fa imbatibles.

Per això formo part de la candida-
tura de Fem Poble, un  projecte 
creat colze a colze per un munt 
de dones i homes, construint i 
treballant des de la horitzonta-
litat per millorar Sallent. Amb el 
cor de totes i cadascuna de les 
persones que ens han donat el 
seu punt de vista i esperant que 
les que no ho han fet ho facin en 
el futur.

Perquè l’Ajuntament ha de ser 
el lloc on tothom pugui dir-hi 
la seva, un lloc on ningú quedi 
enrere, on el futur que entre tots i 
totes estem creant es faci realitat, 
amb l’esperança que tothom se’l 
senti seu.
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L’educació, 
la llavor del futur
Orientarem les polítiques d’educació cap a la igualtat, la inclu-
sió i la cohesió social. Transformant el consell municipal escolar, 
perquè esdevingui un espai actiu amb projectes educatius de poble 
que integrin tots els centres. I potenciant el Consell d’Infants en l’as-
semblearisme i pràctiques que englobin l’empoderament dels nens 
i nenes. La millora de l’oferta d’educació secundària i graus profes-
sionals també seran prioritaris. Caldrà aportar els recursos humans 
necessaris per complementar les necessitats dels centres en auxi-
liars d’educació especial, que no cobreix el departament d’educació.

Drets socials,  
que ningú 
quedi enrere
L’accés a unes condicions de 
vida dignes (salut, treball, habi-
tatge, educació...) és una con-
dició necessària per construir 
el poble que volem. És l’hora 
que l’Ajuntament posi el 
focus en la vida dels sallen-
tins i les sallentines i deixi 
de gestionar el poble com si 
fos una empresa de mante-
niment de l’espai públic. Per 
això, cal augmentar el nombre 
de pisos d’emergència, poten-
ciar els educadors de carrer i 
potenciar el SIAF, ampliant-ne 
l’abast a més edats. A la ve-
gada, apostem per la creació 
d’una empresa municipal que 
proporcioni béns i serveis als 
sallentins i generi llocs de 
treball dignes.
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Sallent, pol 
cultural i artístic
La cultura i les festes són punt de 
trobada a la nostra vila. Per això 
potenciarem les diferents expres-
sions artístiques i culturals en un 
fòrum cultural i un espai que per-
meti aglutinar-les, compartir-les i 
aprendre-les. Apostem per la re-
habilitació de Cal Sala, convertint-lo 
en un espai logístic i funcional per a 
associacions i col·lectius, esprimint 
al màxim les seves possibilitats. A la 
vegada, l’espai cultural de la Fàbrica 
Vella no només ha de ser entès com 
a punt de consum cultural, sinó tam-
bé com a espai de creació.

Polítiques feministes a  
totes les àrees
Cal que repensem les polítiques municipals amb perspectiva de 
gènere, de classe i antiracistes. Des de la lluita contra la precarietat, 
la lgtbifòbia o les violències masclistes, fins a repensar l’urbanisme o 
l’habitatge. Ens posarem les ulleres liles a tots els racons de l’Ajunta-
ment. Per això treballarem per un poble ple de cultura i esport a l’abast 
de totes les unitats familiars, sense biaix de gènere, d’edat, econòmic, 
ni d’orientació sexual. Afavorirem la participació real de les dones en la 
política. Enfortirem les xarxes de dones auto-organitzades i donarem 
suport a les empreses responsables amb la igualtat de gènere. 
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Residència pública 
i adaptada als nous temps
Fa 16 anys que els governs de CiU prometen la construcció d’una 
residència, un compromís que mai han dut a terme. Per això, 
adequarem el projecte a la realitat actual d’atenció a la gent 
gran, amb la promoció de pisos tutelats i la diferenciació d’es-
pais segons les necessitats dels usuaris. Caldrà fer-ho en una 
ubicació adequada urbanísticament i més assequible econòmi-
cament. La gestió de la residència ha de ser pública, no podem 
fer negoci amb la vida dels més grans.

Un govern ètic 
i compromès

Ens hem dotat d’un codi ètic que 
ens limita els sous a un màxim de 
30.000€ bruts anuals. Eliminarem 
les dietes per assistència a plens i 
juntes de govern. A més els regidors 
electes de Fem Poble no acumu-
laran càrrecs a altres institucions 
i només podran exercir durant 8 
anys de mandat. Per tal de garan-
tir la transparència, publicarem els 
balanços econòmics de la nostra 
candidatura. 
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Presentació 
de la candidatura
Dissabte 23 de febrer. 18h. 
Espai Cultural Fàbrica Vella

amb Fina Soler, Guillem Cabra, Marta Busquets, Clara 
Ferrés, Toni Fernàndez, Xavi Rodríguez, Montse Sunyer, 
Laura Prat i Amadeu Garcia

i la participació de David Fernàndez, activista i periodista

>> Tu ets Fem Poble. Vine i participa!
Les assemblees generals són dijous a les 20h i dissabtes a les 17h al local de Fem Poble. A més, 
pots participar dels grups de treball temàtics com ara els d’Urbanisme i patrimoni, Participació, 
Educació i polítiques socials, Medi ambient, Cultura i Habitatge.

Segueix-nos a les xarxes socials i contacta’ns per a més informació.


