
TRANSPARÈNCIA

CURRÍCULUMS DELS CANDIDATS
Jordi Campanera i Alsina 
(1976) És tècnic superior en sistemes 
de regulació i control automàtics. 
Actualment treballa al capdavant de 
l’empresa d’instal·lacions Moderna-
llar.

Albert Camps i Llauradó 
(1962) Casat, té un fill. Diplomat en 
Ciències Empresarials, és assessor 
fiscal i comptable a Cadmas Asses-
sors i auditor de comptes a Corpora-
ción de Auditories de Cuentas.

Núria Pros i Fernàndez 
(1966) Casada, té una filla. És llicen-
ciada en Filologia. Treballa com a for-
madora de Llengua Catalana a Casa 
Caritat de l’Ajuntament de Valls.

Xavier Garcés de Marcilla i Oller
(1964) Casat, té una filla. Nascut a 
Valls. Treballa a Telefónica com a 
tècnic des del 1982.

Sergi Mirall i Grimau 
(1984) Solter. Masonenc des de fa 2 
anys. Enginyer tècnic en Informàtica 
de Gestió. Treballa d’operari de pro-
cés a Kellogg’s, on és representant 
sindical per CCOO.

Andreu Ciutat i Romeo 
(1969) És casat i té dos fills. Enginyer 
informàtic i consultor SAP, actual-
ment és empresari i es dedica als 
serveis informàtics i tecnològics.

A més, els acompanyen els candidats suplents 
David Banús i Sanahuja, Pilar Latorre i Gené i 
Òscar Banús i Banús.

Josep M. Monné i Buyó 
(1963) Casat, té dos fills i una filla. És 
inspector de càrregues i descàrre-
gues químiques i treballa al port de 
Tarragona.



¡Masonencs i masonenques!

Som aquí per fer de la Masó un poble del segle XXI: feina ben feta, possibilitats per a tots, qualitat 
de vida i sostenibilitat. I, sobretot, per fer un Ajuntament que pensi en els veïns, que els doni suport 
sense distinció i que gestioni bé per afrontar el futur amb optimisme.

Ara no es fan bé les coses des de l’Alcaldia. Moltes decisions importants s’han acordat d’amagat i s’ha 
gestionat amb tics gens democràtics. Aquestes males pràctiques fan que institucions importants del 
poble estiguin en fallida o en retrocés i que els nostres diners s’estiguin malgastant, en un temps de 
crisi econòmica terrible. Ho hem d’aturar.

Farem un govern obert, transparent i col·laboratiu amb tots els ciutadans. Parlarem obertament de 
tot el que sigui important per al poble. Estalviarem diners reduint consums d’aigua i electricitat. Re-
descobrirem els encants del nostre poble. Ajudarem a totes les activitats econòmiques locals. 

També potenciarem les festes. Millorarem les instal·lacions mèdiques i les farem accessibles. Entre 
tots tornarem a donar vida al poble. Entre tots li donarem un nou impuls ¡per sentir-nos orgullosos 
de ser de la Masó!

¡Tots pel poble! S’han acabat els d’un costat i els de l’altre: ¡tots som la Masó!

AMB LA MASÓ NO S’HI JUGA Ajuntament: Oberts i transparents!
1. Considerarem i respondrem tots els suggeriments 

i queixes dels ciutadans.
2. Recuperarem els plens democràtics i els farem en 

un horari raonable perquè hi pugui assistir tothom.

Esports i lleure: Ben a prop!
3. Potenciarem equipaments ludicoesportius.
4. Donarem accés a internet (Llar Social).

Salut: De primera!
5. Millorarem l’accés al consultori mèdic.
6. Establirem una assistència de suport mèdic per 

a la gent gran per facilitar-los l’accés als medica-
ments.

Urbanisme: Parlem-ne!
7. Replantejarem amb els veïns la zona urbanitzable.
8. Donarem suport als afectats per l’autovia.
9. Exigirem que a l’autovia s’hi instal·lin pantalles 

acústiques, que a més s’integrin en el territori per 
evitar la contaminació visual.

10. Aturarem el xou urbanístic, amb les Normes que 
CiU va redactar el 1994, que, si cal, actualitzarem 
entre tots.

11. Examinarem a fons les compres espectaculars 
que s’han fet d’esquena al poble: tota ca la Sucina 
(350.000 euros) i un tros de la Cooperativa Agrícola 
(393.000 euros).

12. També examinarem els terrenys que l’Ajuntament 
ha urbanitzat il·legalment: passeig del tomb del 
Maset.

Turisme: Descobrim-nos!
13. Farem una via verda.
14. Millorarem l’entorn del molí perquè sigui un punt 

de lleure i esbarjo.

Activitat econòmica: Aquí!
15. Elaborarem una guia d’empreses del poble.
16. Promourem els productes i serveis del nostre 

poble. 

Educació i cultura: Entre tots!
17. Potenciarem les entitats locals.
18. Millorarem les actuals festes majors i en celebra-

rem de noves, com ara Sant Joan i Cap d’Any.
19. L’Onze de Setembre tornarem a dignificar la festa 

nacional dels catalans. 
20. Reprendrem la convocatòria de la Beca Magí Serra 

i Miret.

Transport: Pugem-hi!
21. Promourem el transport públic per anar a Valls, 

Tarragona i Reus.

Sostenibilitat: Nets!
22. Posarem en marxa l’estalvi d’aigua.
23. Depurarem les aigües residuals del poble, que ara 

s’aboquen al Francolí.
24. Ens adherirem al conveni europeu per a l’energia 

sostenible.

Auditoria: Comptes clars!
25. Farem una auditoria de regularitat i compliment de 

la legalitat.


