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Just Fosalva i Sanjuan

32 anys i veí de Sant Just Desvern. Llicenciat 
en Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques. 
La seva professió és cansalader. Aficionat 
a l’associacionisme, la fotografia, les motos, 
els jocs de taula, el Barça...

Tret més rellevant del programa que 
presenteu
Movem som una candidatura ecologista i 
feminista que aposta per un Sant Just amb 
una comunitat de gent diversa i cohesionada. 
Per això garantirem l’accés a l’habitatge públic; el lloguer assequible perquè 
la gent que vulgui quedar-se a Sant Just, pugui. Planificarem el barris amb 
la gent; seran plans participatius perquè els veïns puguin decidir el barri 
que volen. Ecològic; cuidant del seu espai natural com un bé de tothom i 
reduint la contaminació en favor de la nostra salut. Impulsarem l’educació 
i la cultura com a motor de canvi de la nostra societat. Perquè volem un 
poble valent, habitable, cuidador i feminista.
 
Què destaqueu de la vostra candidatura
La candidatura de Movem és diversa i integra diferents perfils de persones 
vinculades a Sant Just des del món educatiu, el cultural, l’esportiu, l’ecologista, 
el sindical; són persones amb experiència, treballadores, serioses i amb 
voluntat de canviar Sant Just.

info@movemsantjust.cat
movemsantjust.cat
Twitter: @movemsantjust
Instagram: @movemsantjust
facebook.com/movemsantjust/

Enric Salvadores Manzano 

46 anys. Tècnic superior d’electricitat. Treballa 
com a autònom i té empresa pròpia. 

Tret més rellevant del programa que 
presenteu:
El programa lo dividimos en tres grupos, el 
primero destinado a defender la pluralidad 
lingüística y cultural que existe en el municipio. 
El segundo bloque consiste en una batería de 
medidas enfocadas a flexibilizar la presión 
fiscal que a día de hoy es de las más altas 
de la comarca y el tercer bloque de medidas está claramente enfocado a 
fomentar y aumentar las dotaciones económicas de todas las partidas que 
hacen referencia a cuestiones de ámbito solidario y social. 

Què destaqueu de la vostra candidatura: 
De la candidatura del partido popular de Sant Just es importante destacar 
las ganas de trabajar y la implicación de todos sus miembros

ppsantjust@gmail.com

Kiko Ferrer 

44 anys i veí de Sant Just Desvern. Diplomat 
en Relacions Públiques. Té una empresa de 
reformes. Aficionat als esports relacionats amb 
la velocitat i la natura, i a gaudir dels amics i 
la família.
 
Tret més rellevant del programa que 
presenteu
Aprobar una moción para que el Alcalde de 
Sant Just no pueda estar más de dos legislaturas (8 años ). Más limpieza: 
bien organizada y con vehículos adecuados para el centro de Sant Just. 
Más seguridad: ampliar la Policía los fines de semana y contratación de 
Agentes Cívicos que complementen la Policía local. Bajar el IBI. Dar apoyo 
al proyecto de La Vall de Sant Just pero con un ordenamiento social en 
beneficio de la ciudadanía. Más vivienda protegida, más servicios para el 
pueblo. Proponer una tarifa lineal para los residentes en Sant Just en las 
zonas verdes y azules. Ofrecer parques de ocio para los jóvenes que quieran 
practicar deportes de patines,… Hacer obras de mantenimiento de la vía 
pública durante el mandato de los 4 años.
 
Què destaqueu de la vostra candidatura
Ninguno es tan bueno como todos juntos. Mejor unidos. Catalunya es mi 
tierra, España mi país, Europa mi futuro.

Twitter: @kiko_sant
Insta: @kikoferrer
Facebook: facebook.com/kiko.ferrer.98

Carles Garcia Salas 

61 anys i veí de Sant Just Desvern. Va estudiar 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacons 
(Imatge i So). És tècnic de postproducció de 
so de TV3.
 
Tret més rellevant del programa que 
presenteu
Som poble i volem ser els nostres gestors, 
perquè és nostra l’aigua i l’espai públic. I 
nostres són els residus que generem. I volem 
ser nosaltres els qui decidim sobre els serveis 
municipals: què fem, quan ho fem, com ho fem... i a quin preu ho fem. Perquè 
els diners del poble són del poble i per al poble. Perquè volem alliberar-nos 
d’un segrest financer que s’ha anat perpetuant fins a esdevenir normalitat.
 
Què destaqueu de la vostra candidatura
És una candidatura rupturista que destaca pel seu compromís i la seva 
implicació en entitats i col·lectius locals. 

Twitter: @CUPSantJust
cupsantjust.blogspot.com
cupsantjust@gmail.com

PSC
6

PDeCAT 4

Movem Sant Just 2

C’S 1

ERC 3

PP 1
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ELECCIONS MUNICIPALS 
26 DE MAIG DE 2019

7 persones encapçalen 
les candidatures a 
l’alcaldia de Sant Just 
Desvern
En aquestes planes presentem les persones que estan 
al capdavant de les llistes dels 7 partits polítics que es 
presenten a les eleccions municipals. La informació ha 
estat facilitada per cadascuna de les persones candidates.

El proper 26 de maig, els 13.067 veïns i veïnes de Sant 
Just Desvern que figuren al cens electoral podran exer-
cir el dret a vot als 10 col·legis habilitats per aquest dia.

Josep Perpinyà i Palau 

 
Alcalde. Llicenciat en Història Moderna 
per la UAB i màsters per ESADE en funció 
gerencial de les Administracions Públiques, 
Lideratge de Serveis Públics i per l’UPC en 
Tecnologia i Gestió de l’Aigua. President 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Aficionat a l’alpinisme i excursionista.
 
Tret més rellevant del programa que 
presenteu:
Seguirem treballant per atendre les 
persones vulnerables que viuen situacions delicades i volem orientar 
molt més l’accés als serveis i les prestacions públiques a les classes 
treballadores. Com a propostes concretes proposem la construcció de 
fins a 350 pisos de lloguer assequible; l’entrega de 8 targetes T-mes 
gratuïtes/any per a joves que estudien fora; més dies d’obertura de la 
Biblioteca; carrers més segurs i il·luminats, i també crearem un centre 
d’atenció a les dones.
 
Què destaqueu de la vostra candidatura:
Som un equip amb experiència de govern i una alta dedicació a la 
millora constant de Sant Just. La proximitat, l’experiència i la formació 
són els trets forts de la nostra candidatura.

facebook.com/perpinya
Twitter: @josepperpinya
Instagram: @perpinyapj

Laia Flotats Bastardas

42 anys i veïna de Sant Just Desvern. Diplomada en 
Empresarials i postgrau en Govern Local. Empresària 
i regidora-portaveu a l’Ajuntament. Mare de dues 
filles, a qui dedica tot el temps que té disponible.

Tret més rellevant del programa 
que presenteu:
Volem un Ajuntament que reconegui i que lluiti pels 
drets humans fonamentals: autodeterminació, vot 
i llibertat d’expressió; que treballi per la comunitat; 
que porti a terme polítiques socials ambicioses; que 
faci de la participació i la transparència el seu motor i objectiu; que converteixi 
la cultura i l’esport en dos eixos cabdals; que cuidi el nostre espai natural; i que 
contribueixi a fer una societat més justa i més lliure. 
  
Què destaqueu de la vostra candidatura:
Som una candidatura molt transversal, fruit de la suma de dos espais polítics molt 
diferents, JuntsxCat i Alcaldia Republicana, impulsada per l’esperit de la unitat 
de l’1-Octubre. Volem sumar a tothom que vulgui portar els valors republicans 
a l’Ajuntament i que, per primer cop en la història de Sant Just, una dona sigui 
l’alcaldessa. Aquest és el gran repte que les eleccions municipals ens posen al 
davant i l’ambició que la societat santjustenca demana. Vine a sumar amb nosaltres!

sumantpersantjust@gmail.com
Twitter: JxCatSantJust // @AlcaldiaRepubl1
Insta: @sumantpersantjust
facebook.com/JxCatSantJust/ // facebook.com/AlcaldiaRepublicana/

Sergi Seguí i Esteve

38 anys i veí de Mas Lluí Sant Just. Llicenciat 
en Humanitats, postgrau en Gestió Cultural i 
Màster en Govern Local.
Les seves aficions són l’esport i el bon vi.
 
Tret més rellevant del programa que 
presenteu
El #SantJustRepublicà serà socialment digne, 
territorialment equilibrat, econòmicament 
dinàmic i culturalment actiu. Amb més 
habitatge de lloguer assequible, transport 
públic a tots els barris, espais públics segurs i de qualitat, “Ecobarris”, 
sostenibles i eficients, art al carrer, millors horaris, equipaments i serveis 
culturals i una mirada de gènere i d’igualtat a totes les polítiques públiques.

Què destaqueu de la vostra candidatura
ERC podem evitar que guanyi el PSC. Som un equip paritari, sòlid i preparat 
per liderar el Govern, pensant en el present però, sobretot, en el futur, 
de manera dialogant, participativa, transparent, inclusiva i progressista.

santjustdesvern@esquerra.cat
facebook.com/ercsantjust
Twitter: @ERC_Santjust
esquerra.cat/santjust

Regidors/es mandat 2015-2019
























