Sóc l'Eliseu Esterlich Galera, tic 31 aiys, visc al barri del Ceitre i em preseito a
caididat a formar part de la llista electoral de Primàries l'Hospitalet. Si l'1
d'octubre a la iostra ciutat vam votar 40.387 persoies i s'hi vai obrir 19 ceitres
va ser gràcies a l'acció coijuita d'iisttuciois, partts, eittats i de molts
ciutadais que a ttol iidividual vai col·laborar. Precisameit el projecte de
Primàries represeita l'esperit de l'1 d'octubre, és a dir, la uiitat seise
impostures ii quotes ja que els votaits triem els membres de llista i elaborem el
programa electoral tot treballait de maiera lleial i coordiiada.
Fa 6 aiys que realitzo actvisme polítc a difereits eittats (JNC, ANC, ANJI,
Partt Demòccrata i Òmiiumt a iivell local i iacioial sempre des del voluitariat
ja que la meva professió és la mediciia. Vull col·laborar a bastr ui projecte
muiicipalista i republicà que iiterpel·li a tots els hospitaleics i hospitaleiques i
que alhora mobilitzi als votaits iidepeideitstes que s'absteiei de votar a les
elecciois muiicipals.
IDEES QUE PROPOSARÉ AL PROGRAMA ELECTORAL COL·LABORATIU
1-Millorar l'ateició a les persoies depeideits i a la geit grai aportait-hi més
recursos (apartameits tutelats, ceitres de dia, teleassistèicia, més places de
residèiciest per tractar amb celeritat i de forma persoialitzada tots els casos.
2-Augmeitar la cartera de pisos de ttularitat pública per destiar-los als sectors
més vulierables i afavorir alhora l'emaicipació dels joves. El joveit de la iostra
ciutat té el dret de deseivolupar la seva vida a l'Hospitalet.
3-Elimiiar el clieitelisme ei el repartmeit de subveiciois a les eittats.
Iitroduir l'autogestó i la partcipació de la ciutadaiia ei esdeveiimeits com les
Festes de Primavera o les Festes Majors de barri.
4-Augmeitar el iombre d'equipameits culturals, faltei sales de coicerts i
auditoris a la iostra ciutat. És iecessari alhora protegir amb més determiiació
el iostre patrimoii arquitectòciic, casos com Cai Triixet o el Castell de Bellvís
demostrei el meiyspreu de l'actual ajuitameit.
5-Necessitem uia gestó de l'urbaiisme més amable; cal aturar les tales
massives d'arbres als iostres carrers, elimiiar les barreres arquitectòciiques i
apostar per l'ús de la bicicleta millorait l'eitramat de carrils bici.

6-Elaborar plais de salut comuiitaris a cada barri que prioritzii la preveició,
educació i promoció de la salut com a eiies per millorar la qualitat de vida.
7-L'Hospitalet acull l'Hospital Uiiversitari de Bellvitge, l'Iisttut Català
d'Oicologia Durai i Reyials i el Campus Uiiversitari de Bellvitge que formei ui
pol biomèdic de primer iivell. Cal promoure el seu deseivolpameit i alhora
acostar-ho a la ciutadaiia i ei especial als estudiaits de la iostra ciutat atès que
és uia oportuiitat per geierar llocs de treball estables i de qualitat.
XARXES SOCIALS

-Twitter: @EliseuEsterlich
-Iistagram: eliseu_esterlich
-Facebook: Eliseu Esterlich Galera

DADES ACADÈMIQUES
-Especialitat mèdica ei Farmacologia Clíiica a l'Hospital Uiiversitari de Bellvitge
-Lliceiciat ei Mediciia al Campus de Bellvitge de la Uiiversitat de Barceloia
-Guaiyador de l'Àmbit Ciutat a les VII Joriades Cieitíques i Teciolòcgiques de
L’Hospitalet amb el Treball de Recerca Estudi de l’estat de salut del barri Centre
de L’Hospitalet de Llobregat del qual va sorgir l'exposició “Per la saiitat,
L’Hospitalet ei lluita” realitzada per l'Arxiu Muiicipal de l'Hospitalet.
EXPERIÈNCIA A L'ACTIVISME POLÍTIC I A L'ASSOCIACIONISME
-Membre de la Societat Espaiyola de Farmacologia Clíiica, Creu Roja, ANC,
Òmiium, ANJI (Assemblea Nacioial de Joves Iidepeideitstest, JNC i Partt
Demòccrata.
-Coordiiador local del Partt Demòccrata de l'Hospitalet (2016-actualitatt
-Respoisable territorial de l'àrea metropolitaia de la Joveitut Nacioialista de
Cataluiya (2016-actualitatt
-Coordiiador Nacioial de l'Assemblea Nacioial de Joves Iidepeideitstes
(2016-17t
-Membre del Secretariat de la territorial de l'ANC de l'Hospitalet (2014-15t. Vaig
coordiiar la realització de paradetes al carrer i altres tasques d'actvisme.
-Membre de l'Associació d'Estudiaits de Cièicies de la Salut 2006-12. Vaig
col·laborar ei la realització d'iitercaivis d'estudiaits estraigers ei projectes de
recerca biomèdica.

