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120
raons més 

 per votar 
 PROGRÉS
    Gerard Segú, l’alcalde

Persones de diferents nuclis de Santa Coloma, implicades en entitats i la vida del municipi, 
d’orígens diversos, àmbits professionals variats, compromeses amb el poble i interessades 
en el futur del municipi expressen les seves raons per recolzar la candidatura, el candidat a 
l’alcaldia, el programa i l’equip de PROGRÉS a les eleccions municipals del proper 24 de maig.

CONFIANÇA COMPROMÍS ESTABILITAT EXPERIÈNCIA 
PARTICIPACIÓ CONEIXEMENT REALISME PROXIMITAT 
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BLANCA MENDOZA
Votaré PROGRÉS per l’excel·lent tasca que ha dut a terme 
el seu regidor de Promoció Econòmica, al revitalitzar 
el comerç local des d’una posició molt complicada de 
desànim i desencontre amb l’Ajuntament.

JAVIER CORTÉS
Apoyo y confio en los nuevos candidatos de las listas de 
PROGRÉS, porque siempre se han preocupado por el 
pueblo y por el bienestar de todos los vecinos. Y siempre 
han puesto interés por el bienestar del municipio.

RICARD PÉREZ
Confio en la Yolanda, en la gent que escolta. Que es 
preocupa i s’involucra amb el poble.

GREGORI CASTELL CERDÀ
Dono el meu suport a la candidatura del Gerard Segú, 
candidat de PROGRÉS a l’Alcaldia de Santa Coloma de 
Cervelló pel seu incansable treball i del seu equip de 
govern, dotant a tot el municipi de les millores que l’hi 
mancaven, tant en l’àmbit vial, com l’associatiu, de 
serveis i l’econòmic. Per haver evitat el rescat i mantenir 
l’autonomia municipal. Per la política de col·laboració amb 
altres municipis veïns per tal d’optimitzar els recursos en el 
manteniment dels serveis municipals i pel seu demostrat 
compromís en continuar en la millora del municipi per 
als seus habitants.

ESMERALDA MARTÍNEZ
Votaré PROGRÉS, per les persones  que creuen que es 
poden fer coses per al poble, encara que tinguin que 
pendre decisions que a vegades no són compartides. I 
això és molt difícil i molt valuós.

FACUND VALLÈS
El 1991 la Candidatura de PROGRÉS va guanyar per 
primera vegada les eleccions municipals. Menys els 2 
anys de coalició de d’ERC i PSC, PROGRÉS ha governat 
Santa Coloma. El progrés del Municipi ha estat i és 
inqüestionable!

JUAN TATTER
Jo dono suport a la llista de PROGRÉS per les persones 
que la composen, la feina ja feta, que ha anat transformant 
Santa Coloma, i un projecte de futur que garanteix una 
continuïtat i proximitat amb la població.

NURIA MIMBRERO
Crec fermament que la gent de PROGRÉS han estat i són 
la millor opció per al nostre poble. PROGRÉS representa 
experiència, participació, coherència, compromís, 
responsabilitat i, sobretot, il·lusió.
Gràcies per reconèixer públicament que la gestió de 
la planificació educativa s’hagúes pogut abordat de 
manera diferent.

BIRTE
El nuevo equipo de PROGRÉS está compuesto por 
mucha gente que ha aprendido en los últimos 4 años 
que no se mejora nada por cerrar los ojos ante lo 
incómodo, que merece mucho la pena luchar y que uno 
no se desprestigia con eso dentro de la comunidad!
Por eso tengo la confianza que este nuevo equipo esta 
dispuesto a emprender nuevos caminos y cambiar la 
vida en nuestro pueblo de forma duradera.
Hasta creo que Santa Coloma de Cervelló -con buenos 
cambios- podría convertirse en un ejemplo para toda 
Catalunya. 

VÍCTOR MARTÍNEZ
Per mi el nivell d’experiència acumulada en diferents 
legislatures de PROGRÉS és una garantia de bona gestió.

MARIONA  MORENO
Per coherencia, al llarg dels 36 anys d’ajuntaments 
democràtics, PROGRÉS ha integrat la diversitat social de 
Santa Coloma.

MICHELA CAMBIOTTI
JORDI ROJAS
En aquest moments difícils per a la governança, gent 
compromesa.

MANUEL GALISTEO
PROGRÉS ha aconseguit atendre les inquietuds i 
necessitats de l’associacionisme a Santa Coloma, sense 
importar-li l’afiliació política de ningú, aplicant sempre 
el sentit comú. Votaré PROGRÉS per la seva experiència i 
per la seva sensibilitat.

ANGELES MENDOZA
El trabajo que el equipo de PROGRÉS ha llevado a cabo 
en el ayuntamiento durante estos 4 años, se nota en 
todo, pero a mi me gusta especialmente el cambio de 
sentido de la circulación en la Av. Santa Coloma. Ha sido 
una decisión muy acertada.

EUGÈNIA GRAU SAN AGUSTIN
Dono el meu suport a la candidatura del Gerard, candidat 
de PROGRÉS a l’alcaldia de Santa Coloma de Cervelló 
pel seu bon treball, aportant al Municipi moltes millores 
que l’hi faltaven, en tots els àmbits: el  vial, l’associatiu, el 
dels Serveis i l’econòmic. Per evitar el rescat i mantenir 
l’autonomia municipal, i pel seu provat compromís de 
continuar les millores en el municipi.

VERO CÁRCEL
Confío en Yolanda por que es una persona cercana, con 
mucha empatía y accesible... es una mamá de dos niñas 
pequeñas y por ello, entre otras cosas, conoce muy bien 
las opciones y necesidades existentes en este ámbito 
actualmente en el pueblo. Fue de esas personas que 
comenzaron en la Plataforma Prou Residus y luchó por 
ello hasta el final, y también estuvo muy volcada en el 
tema del Instituto... Y sigue volcada en muchas cosas del 
municipio.

GLÒRIA GIL
S’ha fet molta feina, i molta més que en farem, si alguna 
cosa a marcat aquests 4 anys ha estat el compromís de 
tots. Compromís amb el poble i la seva gent, escoltant 
i valorant totes les opinions i opcions. De feina a fer 
sempre n’hi haurà, però entre tots és més fàcil. 

JULIÀ GOTZENS
Per un poble d’esquerres: just, transparent i sostenible! 
Jo, PROGRÉS!

RAMON FERRER
No busqueu res més, que com PROGRÉS no hi ha res! 
Si els seguiu d’aprop us convenceran. No dubteu, voteu 
PROGRÉS.

LEONOR CADENA
Votaré PROGRÉS perquè crec que seguiran complint les 
seves promeses.
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ISMAEL ROSSELL
El tarannà de la Societat del futur dependrà de l’Educació 
que rebin avui els nostres fills i filles. Confio en PROGRÉS 
per garantir un model de Poble on els valors i l’educació 
siguin el referent per construir una societat més justa, 
més cívica i més humana

JOAN ARCOS
No he canviat la meva opinió sobre PROGRÉS. Em 
continua semblant l’equip que millor pot gestionar el 
nostre Ajuntament i el grup polític amb una aposta més 
clara per l’ensenyament públic.

ANTONIA MORENO
PROGRÉS m’ha donat seguretat i confiança en el futur. 
Votaré PROGRÉS, no en tinc cap dubte.

LUCIA NICOLÁS
Confío en PROGRÉS porque es la gente del pueblo que 
se interesa por el pueblo. Su filosofía es mirar por todos 
nosotros tanto a nivel personal como en vivencia. 
Defienden y presentan propuestas alcanzables y 
efectivas con el objetivo de mejorar. Voto a PROGRÉS 
porque nuestro pueblo saldrá siempre ganando.

PERE COCA
Visc a Santa Coloma i sóc de Santa Coloma des de 1999. 
Amb la candidatura de PROGRÉS em sento plenament 
representat.

GREGORIO ESPINOSA
He votado a PROGRÉS desde el año 1991. Es en ese año 
cuando las cosas empezaron a funcionar. Lo que hoy 
tenemos se lo debemos a aquellos primeros consistorios 
en los que PROGRÉS tuvo una participación activa.

DANI BARBIER
Segueixo confiant en PROGRÉS i estic segura que, com 
a grup independent, treballarà per tots els colomins i 
colomines encara que sigui difícil donar satisfacció a 
tothom. Endavant!

GERARD SEGÚ
Alcalde i candidat a l’alcaldia
Estic convençut que les 246 propostes del Programa 2015-2019, les 23 persones que formem l’Equip de PROGRÉS, els resultats de la feina 
feta els darrers anys i el suport que expressen moltes persones en aquest document són raons suficients perquè confieu en nosaltres i 
compensar algun motiu que tingueu per no votar PROGRÉS!
Som els primers en saber que no sempre hem encertat i que podríem haver fet millor algunes coses. Precisament com que ho sabem i 
sempre volem millorar, n’hem après.
Però també pensem que el balanç global de la nostra feina ha estat positiu per al conjunt del poble i que la proposta que us fem per als 
propers 4 anys és la millor opció per continuar progressant.
Feu-nos confiança! Podeu tenir seguretat que, com sempre, farem avançar el poble!

JOSEP MARIA COMAS
Tot el meu suport a la candidatura de PROGRÉS perquè 
és garantia de continuar treballant pel comerç de 
proximitat de Santa Coloma i fer possible una ciutat més 
viva.

XAVIER BONETE
Vull un equip renovat que treballi al i per al poble, amb 
molta energia i bona gent. Han sigut 4 anys dificils, 
amb decisions molt valentes i amb això han aconseguit 
que torni a confiar en persones que estan totalment 
involucrades en el poble i la seva gent. Amb esforç i 
compromís aconseguiran tot el que es proposin.

EVA XURIGUERA
La meva decisió de vot no la prenc en un dia; votaré 
PROGRÉS per la seva tasca al llarg de tots aquests anys. 
Sé que el seu equip treballa amb rigor i il·lusió per fer la 
feina ben feta.

RAMON MARGÓ
Val la pena votar PROGRÉS, perquè les decisions es 
prenen al poble i surten del poble.

GUILLERMO ELDAGSEN
Votaré PROGRÉS porque veo en su lista a alguien que 
ama de verdad a los perros. Esto me da garantía de que 
aportareis buen hacer y sensibilidad en este tema  y en 
todos los del pueblo y de su gente.

ROSA COMELLAS
M’agrada que la gent gran sigui ben atesa en les seves 
necessitats col·lectives i personals 

NURIA TRULLENQUE
Sempre m’ha agradat PROGRÉS, malgrat tot el que han 
passat, segueixo creient en ells.

GLORIA BARRANCO
Un alcalde compromés amb el seu poble és garantia 
d’èxit.

REYES CIFUENTES
La lista de PROGRÉS son gente del pueblo que trabaja 
para el pueblo

LINO ACEITÓN
M’agrada PROGRÉS perquè són molt treballadors.

ÒSCAR HUERTAS
He passat estones dels últims anys prop del Gerard, i he 
viscut en primera persona la seva implicació. Tot i que hi 
ha varies opcions polítiques que m’atrauen, sempre he 
tingut clar que ell intentarà fer el que estigui a les seves 
mans pel municipi.
Fa poc, un nen de 9 anys (d’aquells nens que et sorprenen 
habitualment), m’ha preguntat: “a qui votaràs?”, i li he 
contestat “al Gerard; tu què faries?”; aquest nen m’ha dit 
“jo penso que ho ha fet bé!!!”.
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ALBERT VILÀ
Alcalde del Papiol
En Gerard és un dels meus alcaldes preferits, és persona, 
té un gran sentit de la justícia i de la honestedat, és 
intel·ligent, té una gran preparació i s’estima el seu poble.

FERRAN PUIG
Alcalde de Torrelles de Llobregat
El meu suport des d’una relació de veïnat i des del 
sentiment d’haver conegut a un grup de persones amb 
vocació de servei, integres i honestes. 
Puc dir que, després de quatre anys de relació i de 
compartir neguits i projectes, en Gerard i la seva gent de 
PROGRÉS són una garantia per al futur de Santa Coloma 
i per al nou país que junts haurem de construir.

XAVI GONZÁLEZ
Alcalde de La Palma de Cervelló
Penso, perquè el conec, que en Gerard és molt bona gent. 
El conec com alcalde, ja que compartim idees i un territori 
semblant, i com a persona, ja que hem compartit molt 
moments, i hi trobo una coherència absoluta en totes 
les seves accions. Tinc clar que la bonhomia la viu en tots 
els aspectes de la seva vida i això és un valor que a Santa 
Coloma no podeu desaprofitar. En teniu molta  sort!.

MANEL RIPOLL
Alcalde de Corbera (2011-2013)
He estat alcalde i primer tinent d’alcalde de Corbera i 
això m’ha permés treballar colze a colze amb en Gerard. 
Conec la seva vàlua personal i com a alcalde. Amb 
autèntica vocació de servei, ha demostrat una gran 
capacitat de resolució i de presa de decisions. Sense 
cap mena de dubte, al món local ens calen candidatures 
compromeses i amb ganes de treballar pels pobles, com 
ho és la candidatura de PROGRÉS. 
Jo et dono el meu suport, amic Gerard! 

MARGA GISPERT
Votar a les municipals és una qüestió de confiança, posar 
en mans d’altres la bona gestió dels recursos implica el 
seu compromís, honestedat i responsabilitat. La finalitat és 
el bé comú i aquesta és la base per aconseguir el país ben 
gestionat que jo vull.

FEDERICO BOU
PROGRÉS ha demostrado en estos cuatro años que han 
cumplido con su programa. Me gusta la gente que hace 
lo que dice.

ANNI BELLIDO
Voto PROGRÉS perquè em dóna confiança, som 
transparents i tenim un compromís de poble.

TERESA FERNÁNDEZ
PROGRÉS treballa per la participació de les dones del 
nostre poble per construir una societat més igualitària 
i justa.

JOAN BONASTRE
Des de PROGRÉS,
amb en Gerard Segú,
treballant per la gent,
un Ajuntament eficaç,
per un poble millor
per un país lliure,
per un món una miqueta més just...
val la pena!!
Vota’ns!

LLUÍS FARRÉS
Sempre es diu que a les municipals l’important són les 
persones. Res més cert en el cas del Gerard! 
Malgrat les dificultats, ha liderat amb il·lusió i molta capacitat 
una època d’incerteses i crisi. Ha demostrat ser bon gestor, 
bona persona, compromís amb la gent, sempre disposat 
a escoltar propostes, idees, crítiques... i, el més important, 
donant resposta, potser no sempre al gust de tothom. 
Governar escoltant els demés,  però també decidint amb 
fermesa, fugint de la demagògia, és una de les capacitats 
que ha demostrat. 
Tenir una persona com el Gerard d’alcalde és un luxe: molt 
preparat, amb experiència i disposat a treballar pels demés 
sacrificant la seva carrera professional. És d’admirar.
Espero que algun dia tinguem la sort de veure el Gerard 
també a la política nacional! El país necessita gent així!!

ANNA MARTÍNEZ
La nostra força per afrontar les dificultats és la veu del 
poble. Seguirem treballant amb compromís per mantenir 
el model de poble que tots volem!

FELIP CASTILLO
L’equip de PROGRÉS, amb el Gerard al front, és garantia 
d’eficacia i honestedat. La molt bona feina feta els darrers 
quatre anys ho avalen.

BENITA GÓMEZ
El día 24 votaremos para que siga gobernando PROGRÉS 
por que lo han hecho muy bien. Todos debemos 
colaborar para hacer de Santa Coloma el pueblo en el 
que nos gusta vivir”.

ISABEL AGUILÀ
PROGRÉS ha tingut sempre clar el seu recolzament al 
comerç local.

MARIBEL MARÍN
Són els que millor ens representen i així ho han demostrat 
al llarg d’aquests anys!! Gent treballadora i compromesa 
amb la població!!

RAMON ALMEDA
Jo voto PROGRÉS i demano el vot per PROGRÉS 
perquè crec en aquest model de poble. Solidari, verd, 
participatiu... No podem perdre tot això. No podem 
perdre el que som. Mireu el que es pot fer, qui promet, i 
qui treballa de veritat. La gent que treballa, escolta, actua 
i posa tot el millor seu per als altres, per al nostre poble, 
són la gent de PROGRÉS i per tant, mereixen el meu vot.

PILAR RIBERA 
Els considero un equip ple de bona gent amb il·lusió i 
desig de treballar en positiu.

JESUS BLANCO
Amb la participació de moltíssima gent de Santa Coloma, 
PROGRÉS presenta un programa amb 246 propostes per 
millorar el nostre poble, i per fer-lo realitat, compta amb 
una candidatura amb solvència contrastada: un equip 
humà amb formació, experiència en la gestió municipal, 
coneixement de la realitat del municipi i sobre tot molta 
il·lusió per continuar desenvolupant un model de poble 
per viure i conviure. Sense cap dubte,  PROGRÉS continua 
sent la garantia d’estabilitat i de bon govern, elements 
fonamentals per al futur de Santa Coloma!

MERCÈ OLIVÉ
L’Ajuntament que hem tingut més aprop i que més ens 
ha escoltat.
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DAVID POVEDA
Com a veí de Santa Coloma dono suport als projectes 
que voleu emprendre. Em sento proper a les vostres 
il·lusions de fer un poble millor i que ens animeu a que 
hi formem part.

MODEST MIMBRERO
FIDELA OLIVÉ
Fa més de vint anys que la nostra família vota la 
candidatura de  PROGRÉS per la seva honestedat i ganes 
de servir a Santa Coloma.

ÀFRICA GARCÍA
Mi impresión es la de una tarea bien hecha, dando 
respuesta a las problemáticas que han ido surgiendo, 
incluso aquellas que no eran de su responsabilidad 
directa por la legalidad. Agradecimiento al equipo de 
PROGRÉS.

ROSA VÁZQUEZ
Mica a mica hem d’anar fent coses per a la joventut. Ara 
tenim l’esplai, però cal continuar oferint coses per al 
jovent.

MIQUEL SÀBAT
Els escolto i aquí sóc escoltat.

ALFONSO JABALOY
No veig pel nostre ajuntament cap altra candidatura que 
no sigui la de PROGRÉS, pel bon govern i la gran feina 
que han realitzat fins aquest moment i per les propostes 
serioses que es poden complir.

ANTONIO MÉRIDA
Como miembro de la Comisión del Instituto he visto 
desde dentro lo difícil que es gestionar los problemas de 
un pueblo y sus gentes, gentes con las que te cruzas a 
diario por la calle.
Desde dentro he visto un equipo de Gobierno 
Responsable, Honesto y Coherente. No es fácil encontrar 
personas así en las tareas de gestionar lo Público, lo de 
todos. Por ello, mi apoyo a PROGRÉS, a Gerard y a su 
Equipo. TOÑI CAMBA

M’agrada com és el meu poble, veig les persones que 
aporta PROGRÉS i confio en elles per seguir avançant.

SÍLVIA ZAMORA
Voto per primera vegada i el meu vot és PROGRÉS.

GEORGINA SAUMELL
El meu vot anirà a PROGRÉS perquè crec en el projecte 
que hem estat duent a terme tots aquests anys, motivats 
per millorar cada dia la qualitat de vida de les persones, 
per fomentar el respecte al medi ambient, per seguir 
lluitant per preservar el nostre patrimoni, per recolzar 
la cultura.... però amb la convicció que res de tot això 
és possible sense la participació del conjunt de la 
ciutadania: donar veu i saber escoltar. Amb PROGRÉS 
construim un poble entre tots.

CARLES RÀFOLS
Crec en aquest equip i penso que ens sabran escoltar

RAFAEL CAMPS
La gent de PROGRÉS sempre m’ha semblat treballadora, 
seriosa i compromesa amb el poble. Segueixo confiant 
en ells.

VICTORIA LEBRON
A PROGRÉS no trobaràs la set de disposar d´un
manual d´instruccions que eviti els errors. Per contra 
sempre han estat –com un fanalet– en la vida del poble i 
han sabut trobar solucions en el laberint dels problemes. 
Històricament han fet un gran impuls a les polítiques de 
gènere i desitjo que es pugui anar més enllà amb el nou 
Pla d’Igualtat.

MONTSE CAPDEVILA
Votar sigles de partit a les eleccions municipals no És 
garantia de bona gestió.
PROGRÉS, candidatura d’electors independents 
compromesos amb Santa Coloma.

ALEX MUÑOZ
No he escoltat encara cap proposta d’altres formacions 
que tinguin algun sentit. Votaré PROGRÉS, per convicció i 
per coherència. M’entristeix que no tinguin competència, 
perquè podrien ser encara millors.

SÍLVIA RUZ
Crec que PROGRÉS té una especial preocupació pels 
problemes socials que s’han originat arran de la crisi 
econòmica. Fan el que poden, però estic segura que 
amb la seva actitud davant les necessitats de tipus social, 
aconseguiran un gran avanç en la detecció i eradicació 
dels problemes.

ANNA BERRAL
Corren temps difícils per fer política... És de valorar que 
un EQUIP de gent, amb molta experiència i capacitat, 
segueixi ajudant al nostre poble amb ganes de fer les 
coses ben fetes i amb convicció.  Per mí, PROGRÉS és la 
millor opció!

ÒSCAR GARCÍA
Sé que els avanços en totes les matèries de la vida només 
s’aconsegueixen treballant. L’àmbit municipal no és cap 
excepció. Com que l’equip de PROGRÉS va sobrat de 
ganes de fer feina, tenen la meva completa confiança i 
el meu suport.

RAMON MOTOS
Porque nos tienen en cuenta a todos.

LAUREANO MOLINA
Politica de lo cotidiano.

MARIA ORTIZ
Encara que hi ha hagut algunes coses en què no he estat 
d’acord, la majoria m’han semblat bé. Per tant, dóno 
recolzament al Gerard.
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JOSEP PADRÓ
Sempre he estat amb PROGRÉS. Confio en la llista 
renovada i desitjo que aconsegueixi acords amb les 
candidatures afins.

JOSEP SANTAMARIA
Votar PROGRÉS és votar independència.

MONTSE VILAJULIU
Més val boig conegut que savi per conèixer.

LEONOR DOMÍNGUEZ
Confio en el Gerard i el seu equip que durant aquesta 
legislatura tan difícil, on s’ha patit molt amb temes que 
s’escapaven a la voluntad d’un municipi, han pogut 
fer front a les dificultats amb transparència i intentant 
trobar sempre com millorar les coses, pensant de forma 
respectuosa en les persones, l’entorn i la nostra cultura.

JOAN MONTSERRAT
La joventut del grup, implicació ciutadana i positiva 
experiència municipal, demostrada en aquests temps 
especialment difícils, genera prou il·lusió i confiança per 
donar-vos el suport necessari per continuar el vostre 
treball en la millora del municipi, no gens fàcil de dirigir 
per les seves especials peculiaritats dels diferents nuclis.

MARIA MUÑOZ
Els joves necessitem oportunitats. Votaré PROGRÉS 
perquè hi ha gent jove com jo i m’hi sento representada.

VICENÇ ROCOSA
PROGRÉS és garantia per a un creixement sostenible del 
poble i respectuós amb les persones i el medi ambient.

PABLO RODRÍGUEZ
Ja fa molt temps que conec personalment a alguns dels 
membres de la candidatura de PROGRÉS, cosa que em 
permet conèixer la seva vàlua personal i curricular i, 
per altra banda, sempre he intentat estar informat de 
les qüestions municipal i la gestió  duta de terme per 
PROGRÉS al govern, per la qual cosa no tinc cap mena de 
dubte que són l´equip amb més preparació, experiència, 
consciència social, transparència i implicació per assolir 
els grans reptes que se’ns presenten els pròxims 4 anys.

ROSA DÍAZ
Votaré PROGRÉS per les persones que hi ha. Em donen 
confiança i experiència. A més, encara que hi hagi 
diversitat de gent, hi ha un front comú de compromís 
amb Santa Coloma.

CRISTINA CARVAJAL
Votaré PROGRÉS perquè són honestos, treballadors i 
propers.

ALBA ARCOS
PROGRÉS ha demostrat que es pot gestionar el municipi 
prioritzant en bona part els valors amb què més ens 
identifiquem molts joves. Confio en què seguirà essent 
així.

MIQUI JANSÀ
Jo dóno suport al Gerard, perquè aconsegueixi que 
PROGRÉS sigui un espai de debat i treball de tots/es 
els veïns/es de Santa Coloma i pugui sumar amb les 
diferents accions que s’estan fent en aquest sentit en el 
nostre poble.

PEPITA ROURE
Tot el que han promès ho han fet. PROGRÉS té el meu 
suport perquè m’agraden les persones que tenen 
paraula.

CARMEN ALMORIL
Penso votar PROGRÉS, per la seva constància i saber 
afrontar les coses amb seny i enteniment.

MONTSERRAT MARTÍ
Donaré  el meu vot a PROGRÉS pel seu compromis amb 
les persones, les entitats i el territori. Perquè confio en el 
Gerard i en el seu equip.

ELISEU GRANYER
Després d’una legislatura, estic content que el Gerard es 
torni a presentar. Pots comptar amb el meu recolzament 
incondicional.

CARME SUAU
Per fer campanya, PROGRÉS no fa servir promeses, es 
remet als fet de la seva gestió al front del municipi des 
de ja fa uns quants anys.

DAVID QUILABERT
A PROGRÉS he descobert persones que coneixen el 
territori, escolten la seva gent, hi treballen conjuntament 
i fan el possible per aportar idees imaginatives i alhora 
pragmàtiques per millorar el conjunt del municipi. Per 
això hi confio.

JAUME GARCÍA
Perquè volem i podem seguir millorant Santa Coloma.

MARINA ANGUIANO
Confio plenament en l’equip de PROGRÉS, sobretot amb 
el Gerard al capdavant. És un home honest, preparat i 
amb un ideals basats en el respecte, igualtat i cura per la 
comunitat.

ÀLEX BOADA
La proximitat. L’estar sempre informat. La voluntat 
d’escoltar i recolzar tot allò que sigui positiu i viable. Feina 
i més feina. I sobretot, ser forts per resistir-se a créixer 
quan venen els elogis, però ser-ho encara més quan les 
crítiques t’empenyen a abandonar. Per això, jo, PROGRÉS.
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JOANA CARBONELL
Jo votaré PROGRÉS perquè el que es presenta d’alcalde 
m’inspira confiança

JOAN CERDÀ
Pel compromís d’aquest grup en fer bona feina pel bon 
camí.

CARLOS PELLEJERO
Dono suport a PROGRÉS perquè és una 
candidatura feta per gent del poble preocupada per 
les coses que hi passen: gent jove i no tan jove, de 
sempre i nouvinguts, amb experiència, però també amb 
renovació. Una candidatura que ens representa a tots i 
totes. Un grup de persones que compleixen, que lliura 
als veïns i veïnes un document programàtic que és un 
compromís de futur i que, a diferència d’altres partits, 
ha explicat detalladament el grau de compliment del 
programa de l’anterior candidatura. D’això se’n diu rendir 
comptes amb responsabilitat. Comparant el programa 
de PROGRÉS amb els de la resta de forces polítiques no 
tinc cap dubte:  l’evidència de la feina feta i el compromís 
pel que ha de venir només ens ho ofereix amb garantía 
PROGRÉS. 

JOSEP MIQUEL CASASAMPERE
Espero que el vostre esforç en fer les coses el millor 
possible, es vegi recompensat en aquestes properes 
eleccions

ANNA PASTOR
Quan les limitacions de la democràcia parlamentària ens 
tempten a la queixa inactiva, reconforta donar suport a 
una formació que malgrat totes les dificultats es manté 
fidel als nostres interessos col·lectius i no cau en dogmes 
estèrils.

RAMON MONTARDIT
Veient la feina i la implicació desenvolupada durant 
l’última legislatura, crec que PROGRÉS és la única opció 
viable i amb sentit.

ALFONSO MUÑOZ
Jo també votaré PROGRÉS, per coherència, però sobretot 
per lleialtat als meus veïns i amics. Sense vosaltres al 
darrere res de tot això tindria sentit.

RICARDO ZAMORA
El treball ben fet ha de tenir continuitat. Votaré 
PROGRÉS.

NARCISO PAJUELO
PROGRÉS es la mejor opción en la actualidad y en un 
futuro próximo.  

ABEL SUÁREZ
PROGRÉS representa tot allò que vull per al meu 
poble: treball incansable, honestedat, empatia amb 
els ciutadans i els seus problemes i una visió realista i 
acurada del que necessitem a Santa Coloma de Cervelló.

YOLANDA GARCÍA
Dóno el meu suport a en Gerard.
I a tot el seu equip de PROGRÉS.
Estic ben segura que aconseguirem bones coses per al 
nostre municipi.
Jo, com tots i totes vosaltres, estimo Santa Coloma de 
Cervelló.

JOSEP TORRICO
Faig confiança al Gerard i al seu equip per la seva vocació 
de servei, la gran capacitat de treball i perquè ens ofereix 
una opció de govern solvent, responsable i compromesa 
amb les persones

ROSA SASTRE
Crec que s’ha format un bon equip d’homes i dones 
amb ganes de treballar i compromesos per fer de Santa 
Coloma un poble millor.

NESTOR GARCIA
Conec a vàries persones de les que formen la candidatura, 
vull que el meu poble segueixi el cami que porta, i si és 
possible que el millori, i per això no veig altre alternativa 
que PROGRÉS. Confio en ells, i estic segur que no vaig 
errat quan prenc la decisió de donar-los el meu vot.

XAVIER BERNEDA
La proximitat del nostre alcalde, el rigor, la seva 
transparència, és un valor de servei al ciutada, estic 
orgullós d’en Gerard, sóc molt fan d’ell i del seu equip 
de Govern. El meu vot és, sens dubte, per PROGRÉS, un 
exemple per molts pobles de Catalunya.

JAUME GARCÍA
Me consta que estáis haciendo bien las cosas. Tenéis 
toda mi simpatía y apoyo. 
Endavant i força!!

CARMEN CRESPO
Confio en PROGRÉS un cop més perquè, tot i que discrepo 
en algunes qüestions, m’han tornat a demostrar ser un 
equip que sap gestionar el poble i els seus problemes, 
amb respecte, austeritat, honestedat i sentit comú.

MONTSE GRANYER
PROGRÉS és un gran equip amb gent compromesa, 
implicada, que estima Santa Coloma i amb l’experiència 
que cal per afrontar els nous reptes. Un bon projecte i un 
bon alcalde

VÍCTOR BLANCO
A PROGRÉS he trobat un bon alcalde i un programa amb 
propostes concretes per als joves de Santa Coloma. Els 
faré confiança!

JOSEP PÉREZ MOYA
A casa votarem PROGRÉS perquè el Gerard i els seus 
companys i companyes són una garantia d’honestedat, 
rigor i dedicació al servei de la gent que vivim a Santa 
Coloma. Que no és poca cosa!!!

CELIA DÍAZ
La gent de PROGRÉS sempre m’ha semblat treballadora, 
seriosa i compromesa amb el poble. Segueixo confiant 
en ells.



JA TENS, COM A MÍNIM, 

479 
MOTIUS PER VOTAR

23 persones compromeses que formen 
l’EQUIP de PROGRÉS 2015-2019

246 propostes del PROGRAMA PROGRÉS 
2015-2019, responsables, necessàries, 
realitzables i ambicioses

120 persones que expressen en aquest 
document el seu recolzament a la 
candidatura de PROGRÉS

90 % dels compromisos de la legislatura 
anterior complerts pel govern municipal 
de PROGRÉS

+     

compromesos amb Santa Coloma

479 arguments que només PROGRÉS et pot 
oferir per millorar el futur de Santa 
Coloma i la seva gent!


