JOAN
ESTELLER
FONTANALS
CANDIDAT A LA LLISTA DE PRIMARIES
DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

QUI SOC

PERQUE EM PRESENTO

Soc un veí de Palau-solità i Plegamans
nascut a barcelona fa 69 anys i resident a
aquesta població des de fa 33, estic casat i
tinc un fill.

Perquè em fa il·lusió poder participar en la creació d’un nou país mes
participatiu, mes just i mes lliure.

EXPERIENCIA LABORAL
Actualment estic jubilat i la meva experiència
laboral ha estat pràcticament tota a la
mateixa empresa (FECSA-ENDESA), com
informàtic a diferents departaments i
activitats relacionades.
EXPERIENCIES ESPORTIVES I SOCIALS
Dins del mon de l’esport he estat:

Perquè crec fermament que aquest nou país ha de començar per la base : ELS
AJUNTAMENTS governats mitjançant la participació de la ciutadania
Perquè crec que la meva experiència en la participació ciutadana a Palau-solità
i Plegamans pot ajudar a aconseguir el que pretenem tots els integrants de
PRIMARIES

QUE PRETENC
Bàsicament intentar canviar la estructura actual del Ajuntament per
adaptar-la a un funcionament mes Republicà (participació,
transparència.)
COM :

•
•

•
•

Àrbitre de la 1ª Divisió de la lliga
Nacional de Futbol Sala
Àrbitre de discapacitats físics i
psíquics en lliga Catalana i a les
Olimpíades del 92 en el Special
Olímpics de Barcelona
Membre de la Junta del Col·legi
d’Àrbitres de FS a la territorial de
Granollers
Entrenador d’infants equips de
base als equips FC Palau i Palau
Nova

Dins del mon de la participació ciutadana
en l’entorn de Palau-solità i Plegamans
•
•
•
•
•

Consell Escolar Folch i Torres
President A.V. La Plana Palau Maiol
Membre junta CF PalauNova
President Partit Polític UP (Units pel
Progres)
Regidor Esports, Participació
Ciutadana i Festes






Fent Auditories anuals, per veure capital real disponible i justificar-lo
Creant un Consell Ciutadà de Participació i Transparència, integrat
per Associacions, Entitats, Clubs, Escoles i Sanitat, Comerç, Industria
Compartint la informació (Consell-Govern) per cercar solucions
personalitzades per cada sector, barri o districte, creant, així un
programa participatiu
Fent que el resultat de la gestió dels projectes emanats de la
comissió negociadora Consell-Govern, siguin avaluats pel Consell
Ciutadà .Creant així el concepte de Transparència

APORTAR IDEIES A LA COMISSIO NEGOCIADORA, COM :






Crear espais i activitats per a persones sense facilitat de
desplaçament a altres poblacions (ex.: menors de 18 i gent gran sense
vehicle
Estudiar la possibilitat de reconvertir el polígon de Can Cortes, en els
espais citats en el punt anterior
Estudiar la possibilitat de trasllat del Polígon de Can Cortes al
Càmping, reconvertit en zona industrial, creant així una població mes
amable.
Mirar espais ubicats dins la població per transformar-los en pàrquings
temporals o definitius, mitjançant convenis amb els propietaris en el
que fossin de titularitat privada
Repensar projecte de biblioteca, per un de mes econòmic i
representatiu (ex. Torre casa Folch)

