Isabel Riba Hoyos
Vaig néixer a Esplugues, sóc sòcia d’Òmnium i participo a les campanyes que
organitza a nivell cultural.

Què faig:
Treballo en un laboratori farmacèutic com a administrativa de compres.

Què m’agrada:
Les meves inquietuds culturals em van decidir a fer-me sòcia d’Òmnium.
M’agrada llegir, el cinema, el teatre i tot allò que em permeti aprendre i
evolucionar.

Per què em presento a les Primàries Esplugues:
M'ha atret el repte de transformar una institució, com l'alcaldia, d'autonòmica
a republicana des de la meva condició de simple ciutadana espluguina.

Què n’espero d’un ajuntament republicà:
Que dugui a terme el programa electoral escoltant a tota la ciutadania i que
expliqui les raons de les decisions que es prenen i de tot allò que no es pugui
realitzar. En definitiva: acords, cooperació i claredat.

Com imagino Esplugues:
Una ciutat sostenible i ben connectada amb el seu entorn metropolità.

Què milloraria:
Fomentar la sostenibilitat tant pel que fa a les energies renovables, com al
consum de proximitat o les subministradores de serveis. Millorar la mobilitat i
el transport públic, dintre de la població, amb les poblacions veïnes i amb
Barcelona, tenint en compte les capacitats diverses de tots els ciutadans.
Fomentar el civisme i el voluntariat a partir de la formació, la conscienciació i
la implicació ciutadana.

Què valoro de l’ajuntament actual:
Aprecio la voluntat en la cura dels carrers i parcs de la ciutat.

Què vull millorar de l'actual ajuntament
Caldria millorar la informació i la transparència. Treballar per la república i en
aquest sentit des de l'escala municipal aportar al país tot el que es pugui en
quant a valors republicans.

Què puc aportar com a regidora de l’ajuntament:
M'agradaria posar al servei de la ciutat la meva capacitat de treball, la meva
experiència professional i la meva visió com a ciutadana. Defensar el
programa electoral que preparem tots els participants de Dibuixant
Esplugues.

