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EXPERIÈNCIA I RENOVACIÓ: PROGRÉS amplia la seva capacitat, 
representativitat i diversitat, incorporant noves persones al projecte.

Com sempre, una candidatura del poble, amb persones coneixedores, preparades, 
implicades en la vida social del municipi i amb una clara vocació de servei, 

traslladant el compromís i la participació de base a l’Ajuntament.

Després de 4 intensos anys al govern mu-
nicipal i l’alcaldia hem aconseguit com-
plir més d’un 90% de les propostes que 
vam fer, desenvolupar un munt de pro-
jectes importants per al municipi i man-
tenir l’Ajuntament en una situació molt 
favorable per afrontar el futur. 

I ho hem fet en un context d’enormes di-
ficultats econòmiques, patint retallades i 
havent de superar els atacs que hem rebut 
els ajuntaments per part de les altres ad-
ministracions.

De nou, volem renovar la confiança de la 
gent de Santa Coloma per tal de continu-
ar treballant per fer un poble encara més 

bonic, més just, més sostenible i amb 
moltes més oportunitats per tothom.

I ho volem fer com sempre, amb la vostra 
participació, amb una gestió que avanci 
en transparència, informació i implicació 
de la ciutadania i mantenint els principis 
i valors que ens defineixen: responsabi-
litat, compromís, dedicació, ètica i confi-
ança.

Hem treballat incansablement per assolir 
un municipi que avui podem gaudir, amb 
una qualitat de vida excepcional, en un 
entorn privilegiat i amb un munt d’activi-
tats i oportunitats per fer poble.

I els nostres esforços en la tasca i res-
ponsabilitat a l’Ajuntament han aportat 
estabilitat, un progrés sostingut i l’opor-
tunitat d’oferir i mantenir bons serveis 
públics municipals i anar assolint reptes 
de millora del municipi.

Queda molta feina per fer, en som els pri-
mers coneixedors. Alguns d’aquests deu-
res estan ben encarrilats, però cal conèi-
xer-los i continuitat per avançar. Altres 
precisen de coneixement i l’experiència 

per ser afrontats el més aviat possible i 
amb garanties.

Els propers anys hem d’afrontar reptes 
importantíssims que, en funció de com 
s’encarin i es resolguin, condicionaran 
les oportunitats per mantenir i millorar el 
poble que tenim. 

Necessitem, més que mai, criteri, co-
neixement, responsabilitat i solvència 
a l’Ajuntament, i una ciutadania activa, 
compromesa i implicada en la definició 
del dia a dia i del futur del poble que 
compartim i gaudim.

PROGRÉS es prepara per aquest viatge 
amb més ganes, energia i capacitats, re-
forçant-se amb noves cares, totes elles 
de solvència contrastada per la seva im-
plicació en diversos àmbits de la vida del 
municipi.

Ens apassiona treballar pel nostre poble 
i la seva gent. Ens deixem la pell per as-
solir les fites plantejades. Hi estem com-
promesos i ho fem des de sempre. 

Ens hi acompanyeu?

A PUNT PER LES PROPERES 
ELECCIONS MUNICIPALS 

GER ARD SEGÚ
alcalde i candidat de PROGRÉS a 
l’alcaldia a les eleccions del 24 de maig



Quina va ser la motivació fa qua-
tre anys per presentar-te a les 
eleccions municipals?

No em considero política, però si que 
m’agrada fer política, entesa com penso 
que hauria de ser: servei a la comunitat i 
construcció d’una societat millor des del 
compromís i la implicació. 

Sempre he estat activa en el teixit social i 
associatiu del municipi, i estic convençu-
da que aquest va ser el principal motiu 
per sumar-me al projecte de PROGRÉS, 
que va en aquesta mateixa línia, i als 
companys i companyes que compartim 
aquest compromís i implicació per fer 
avançar Santa Coloma.

Des de ben petita vaig formar part de 
l’Agrupament Escolta Joan I a la Colònia 
Güell on vaig acabar sent Cap d’Agrupa-
ment durant alguns anys. També he estat 
vinculada a altres entitats com la Colla de 
Drac i Diables de la Colònia Güell (on ac-
tualment participo activament), vaig ser 
jugadora del Club Tennis Taula Colònia 
Güell i durant algun anys també de dos 
dels equips de futbol del municipi.

Allà on ha calgut gent hi he estat, amb 
l’objectiu de passar-ho bé, conèixer gent 
nova i, sobretot, per fer de Santa Coloma 
un poble millor.

Què et motiva a fer un pas enda-
vant i tornar-te a presentar a les 
properes eleccions en segon lloc 
a la llista de PROGRÉS?

Continuar de forma tan activa en aquest 
projecte ha estat una decisió complica-
da, principalment perquè el context de 
crisi econòmica i de retallades i atacs als 
ajuntaments ha fet que hagin estat estat 
quatre anys força durs i plens de lluita i 
resistència per poder assolir els compro-
misos proposats al PROGRAMA PRO-
GRÉS  2011-2015 i donar respostes a les 
necessitats del municipi i la seva gent.

També he tingut la satisfacció de 
contribuir a millorar moltes co-
ses del municipi i participar d’un 
equip de govern que ha treballat 
moltíssim i fet molt bones coses.

Des de governs supramunicipals les coses 
cada vegada es posen més complicades, 
amb un objectiu clar: desmantellar els 
ajuntaments i buidar-los de competèn-
cies. No podem permetre que ho acon-
segueixin. Els ajuntaments són l’adminis-
tració més propera a la ciutadania, i hem 
d’unir forces amb la població per fer front 
a totes aquestes adversitats i respondre a 
les necessitats que vivim i compartim.

Aquest és el principal motiu pel qual sóc 
aquí, perquè m’estimo el poble i tot el que 
representa. Vull contribuir a fer-lo un lloc 
millor i lluitar per evitar que des de fora, 
sense conèixer i reconèixer tot el que és i 
es fa al nostre poble i la feina que fa l’Ajun-
tament, ens vinguin a dictar el que hem de 
fer.

A més, des de la Regidoria de Cultura i 
l’equip de govern hem fet moltes coses i 
endegat importants projectes que m’agra-
daria continuar desenvolupant. S’ha 
avançat molt en molts àmbits, però queda 
moltíssima feina per fer!

Per què ho fas amb PROGRÉS?
PROGRÉS és un grup municipalista, as-
sembleari, del nostre poble, que uneix 
gent representativa, activa i compromesa 
del municipi, amb un objectiu compartit: 
treballar per les persones de Santa Co-
loma i per fer un poble millor des d’una 
lògica 100% local, i d’aposta per una po-
lítica responsable i propera. M’identifico 
amb aquest sentiment i per això estic 
convençuda que em representa.

Ningú ens dóna directrius sobre com o 
què hem de fer. A través de la participació 
de la gent, de forma oberta, mitjançant 
trobades, assemblees i escoltant el po-
ble, fem allò que, des del coneixement, el 
debat i la responsabilitat, acordem per al 

major benestar per a tots i totes.

Som gent compromesa, de la base asso-
ciativa i activa del poble, coneixedora del 
municipi,  treballadora, responsable, ca-
pacitada i amb voluntat d’unir esforços i 
fer política a peu de carrer, amb els veïns i 
veïnes, que és on realment cal fer-la i on la 
fem, tant des de l’Ajuntament com des del 
nostre compromís personal amb el poble.

Penso que PROGRÉS és la millor 
representació d’una Santa Colo-
ma unida per fer front a tot allò 
que afecta directament el poble i 
la seva gent.

PROGRÉS va iniciar un procés de reno-
vació fa 4 anys, redoblant l’aposta per in-
corporar gent jove, diversa i amb el perfil 
de coneixement, implicació i compromís 
amb el poble. Enguany continuem en 
aquest camí, reforçant encara més el pro-
jecte i sumant il·lusió i experiència, noves 
persones i moltes ganes d’enllestir projec-
tes iniciats i endegar-ne de nous.

Alguna proposta pel PROGRAMA 
2015-2019

Una prioritat és l’equitat i la justícia social, 
i en aquest sentit seguirem treballant per 
avançar tant com es pugui. Tot ha de ser 
a l’abast de tothom i ens mereixem viure 
amb Dignitat.

Des de l’Ajuntament hem treballat molt en 
aquest sentit i cal seguir en aquesta línia 
per garantir els drets socials i el benestar.

El teixit associatiu al poble ha crescut 
darrerament i s’estan produint sinergies 
molt positives que encara es podràn des-
envolupar més quan el Centre Cívic Can 
Baruta acabi el seu desplegament. Cal 
seguir acompanyant les entitats des de 
l’Ajuntament, per reforçar i consolidar 
cada cop més aquesta xarxa, que acaba 
revertint en el municipi, transmetent va-
lors, fomentant la cohesió, multiplicant 
les oportunitats i fent poble.

Tinc 30 anys i he nascut i crescut a la Colònia 
Güell, tot i que fa poc m’he traslladat al centre 
de Santa Coloma.
Sóc llicenciada en Enginyeria Geològica i master 
en Direcció d’Organitzacions en l’Economia del 
Coneixement.
Des de sempre implicada en entitats del municipi, 
fa 4 anys vaig ampliar el meu compromís amb 
el poble entrant a l’Ajuntament on aquesta 
legislatura he format part de l’equip de govern 
com a regidora de Cultura i tinent d’alcaldia.

W W W . P R O G R E S . C A T
el web on pots consultar el Balanç del GOVERN MUNICIPAL DE PROGRÉS 2011-2015, 

fer propostes per al PROGRAMA PROGRÉS 2015-2019, contactar amb nosaltres... i molt més!

ANNA MARTÍNEZ ALMORIL ANNA MARTÍNEZ ALMORIL 



Quin és el teu recorregut i 
experiència social i política?
Vaig militar en moviments juvenils i 
estudiantils d’alliberament social i nacional 
ja en els anys 70. He estat membre de la 
Territorial de Santa Coloma i de la Sectorial de 
Mercats, de l’Assemblea Nacional Catalana.

D’esquerres i independentista, a nivell de 
país, lluito per la justicia social i la llibertat 
nacional plena del nostre poble.

Vaig ser portaveu de la Plataforma contra 
el Cementiri Químic a Sta Coloma de Cer-
velló, impulsora i clau per retirar els residus 
abandonats a l’antiga fàbrica Massó i Carol.

Amb inquietuds socials i veinals des de 
sempre, vaig estar també un dels impul-
sors del moviment Quatre_potes_Santa-
Coloma_C, que va empènyer per fer reali-
tat la instal·lació de l’única  zona d’esbarjo 
per a gossos existent fins ara al municipi. 

Amb entitats del poble he treballat en un 
munt de coses, algunes apassionants per 
mi, com la recuperació de camins i indrets 
per difusió del coneixement de la muntan-
ya del Montpedrós -de la qual en sóc un 
enamorat-, alhora que en el darrers temps 
m’he dedicat a dinamitzar la recuperació 
de l’excursionisme al nostre poble.

Per què et presentes a les prope-
res eleccions municipals?
Estimo Santa Coloma i sols lamento no 
haver-hi vingut abans a viure. És un bon 
lloc, privilegiat en molts sentits. Tan aprop 
de la metròpolis i alhora tan lluny en molts 
aspectes. Tinc ganes, vocació i forces per 
treballar en la gestió al servei de la comu-
nitat. Conec bé, per la meva feina, que 
l’Ajuntament és l’administració més pro-
pera als ciutadans i això en un poble com 
el nostre, es fa encara més evident. 

Vull treballar per les persones, es-
timant Santa Coloma i contribuir, 
tant com pugui, a fer-la millor.

D’acord amb la meva ideologia, m’agrada-
ria fer un treball local de gestió de proxi-
mitat, en clau social i sobiranista, per la 
qualitat de vida en i del nostre entorn.

Per què amb PROGRÉS?
Els mandats de PROGRÉS són clau per en-
tendre la qualitat de vida que avui té Santa 

Coloma i el privilegi que representa viure-hi. 

El que s’anomena model de poble 
no és una entelèquia. És resultat 
d’unes polítiques desenvolupa-
des per PROGRÉS.

Creixement sostenible, ordenat, amb co-
hesió social i respecte al territori. Res pas-
sa perquè si!

Per altra banda, i fonamental per a mi, per 
sintònia i coincidència amb l’alcalde ac-
tual i, de nou cap de llista, en Gerard Segú.

Des del respecte vers totes les 
opcions democràtiques, crec que 
històricament i actual, la gent 
de PROGRÉS han estat i són la 
millor opció per Santa Coloma.

Quin balanç fas dels darrers 
mandats municipals?
Per definir amb un sol mot la tasca de 
PROGRÉS a l’Ajuntament en el darrer 
mandat, aquest mot seria: coherència.

Coherència amb un programa guanyador 
de la confiança de la majoria de la gent el 
2011 i amb un model de poble que és el 
primer dels actius del qual gaudim els que 
aquí vivim. 

Coherència amb una política transparent i 
propera (a vegades crec que inclús massa 
propera i massa pedagògica…).

Però no tot han estat flors i violes. L’equip 
de govern ha hagut de tractar temes 
complexos i “patates calentes” vingudes 
d’altres administracions, com el tema del 
Montpedrós. 

Tot i que es podía haver fet millor en determi-
nats aspectes, el resultat no hauria estat un 
altre que el que ha esdevingut. Ho veig així.

A més, el desgast barruer que ha patit 
l’equip de govern actual ha vingut també 
del cost de l’IBI; el suport a la sobirania de 
Catalunya i temes varis...

Sobre l’IBI, ja se sap, demagògia per un 
tub. Volem serveis i tal... però les garrofes 
han de sortir d’algun lloc i l’Ajuntament no 
té una màquina de fer duros. Evidentment 
a ningú li agrada pagar. Quan vam arribar 
a Santa Coloma no pagàvem recollida de 
brossa. Que bé…!

El suport a la sobirania, tan de bo hagués 

estat més contundent i més aviat. La dreta 
espanyolista hauria bramat igual. A cops 
ens semblava que es feia fonambulisme.

Sobre temes varis no calen comentaris. 
Fins i tot la processionària del pi és culpa 
de PROGRÉS.

A voltes sembla que tot val, però per subs-
criure causes i fronts cal saber amb qui ens 
posem al llit. N’hi ha que, al marge de pro-
moure passions viscerals i bramar, no han 
presentat ni una proposta de solució a res. 
És de calaix. La política no pot ser això. 

La política és servei. Governar i 
prendre decisions desgasta. Crec 
que se n’han près moltes, i mol-
tes han estat encertades. 

Evidentment, penso que hi ha coses a mi-
llorar: la comunicació, la relació amb enti-
tats i moviments o la contundència en els 
posicionaments per l’alliberament nacio-
nal, en serien, per mi, algunes.

Per què penses que en Gerard és 
un bon candidat a alcalde?
Amb en Gerard he mantingut una relació 
molt elèctrica. Sovint he estat crític amb 
ell i ho he dit sense embuts. Ens hem dit 
gairebé de tot, en un xoc de trens de dues 
persones que buscaven el millor pel poble. 

Li reconec uns valors enormes que tant de 
bo fossin presents en tothom que es dedi-
ca o ens volem dedicar a la tasca política. 
És honest, responsable i apassionat per 
la feina de servei a la comunitat, a la qual 
s’aboca íntegrament, pagant una factura 
personal molt alta.

Els que hi estem aprop sabem de les enor-
mes possibilitats que ha tingut i té en la 
seva projecció exterior, amb mèrits so-
brats per poder estar en altres nivells de 
més alçada del món polític i professional. 
Però hi ha renunciat per servir al nostre 
poble. Això s’ha de saber!

Per mi, en Gerard és una persona enorme-
ment capaç que hi posa l’ànima. Un vell 
escolta, dels que no abunden. Jo l’admiro.

Propostes pel PROGRAMA 2015-2019
La socialització ordenada de l’ús de la 
muntanya i del riu, dotant-los dels arranja-
ments i equipaments necessaris per esde-
venir espais presos per la ciutadania. 

Vaig néixer a la clínica l’Aliança de Barcelona -com 
em tocava per ser fill d’adroguer- un dia del 1960. 
Tinc, doncs, 54 anys i visc a Santa Coloma de 
Cervelló des de 2001.
Treballo des de 1985 a l’àmbit local de l’Admi-
nistració Pública, a l’Institut Municipal de Mer-
cats de l’Ajuntament de Barcelona, on he estat 
director de diversos mercats municipals de la 
ciutat, entre ells el de la Boqueria.
Les meves aficions: les causes socials i mediam-
bientals, l’excursionisme i els meus dos gossos.

JOAN BONASTRE FORTJOAN BONASTRE FORT
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P A R T I C I P A
hi tens molt a dir!

i volem escoltar el que proposes 
per poder-ho fer realitat

envia’ns les teves propostes a info@progres.cat 
o a través de www.progres.cat

ACTE DE PRESENTACIÓ
DE LA CANDIDATURA

ACTE DE PRESENTACIÓ 
DE LA CANDIDATURA

Aperitiu popular
26 d’abril, 12:30h, al Parc de Can Carletes

E X P E R I È N C I A  I N N O VA C I Ó 
A R R E L S  P O B L E  C O H E S I Ó 

PARTICIPACIÓ QUALITAT DE VIDA 
CONEIXEMENT RESPONSABILITAT 
SOSTENIBILITAT BONA GESTIÓ 

PROXIMITAT MUNICIPALISME EQUIP 

CO M P RO M Í S  T R A N S PA R È N C I A 
IGUALTAT IL ·LUSIÓ  SOLVÈNCIA 

COHERÈNCIA ESTABILITAT FUTUR 
DIVERSITAT CONFIANÇA PERSONES
E S T I M E M  S A N T A  C O L O M A

PROGRÉS 2015-2019

Vine!!
!

Vine!!
!


