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HISENDA PÚBLICA 
!
1- Exposar el nivell d’execució pressupostària i despeses corrents de l’Ajuntament de forma 
Pública. 

S'exposarà mitjançant una web de transparència totes les partides pressupostàries a mesura que 
es vagin esgotant, consultables de forma fàcil i clara. Creiem que ha de ser totalment 
consultable quin nivell d'execució de les partides pressupostàries portem durant l'exercici, quin 
nivell d'esgotament de cada partida pressupostaria, perquè així el poble pugui saber com s'estan 
complint els pressupostos de l'any en curs. 

És important que el ciutadà pugui observar que l'evolució de cada partida d'una forma clara, real 
i transparent. 

!
2- Els càrrecs electes hauran de presentar la seva declaració de la renda i la de patrimoni al 
entrar a formar part del govern que seran totalment consultables. 

Seran consultables a l'Ajuntament mitjançant una petició al SAC, per així seguir amb el nostre 
propòsit de transparència total. 

ERC Roses vol obtenir una transparència total de l'Administració i els seus càrrecs. Aquesta 
mesura l'exposem perquè cap regidor pugui lucrar-se mitjançant el seu càrrec, amb total 
transparència ens assegurarem que no hi hagi cap possible cas de corrupció. 

Aquesta mesura creiem que és fonamental per evitar sospites que es puguin crear al Poble, si el 
ciutadà pot accedir a aquesta informació, podrà certificar per ell mateix, que en cap moment hi 
ha hagut enriquiment a través del càrrec que cada regidor ocupa. 

!
3- Fer públiques TOTES les retribucions econòmiques que percebin els càrrecs públics. 

Sobretot ERC Roses considera molt important detallar totes les despeses generades pels càrrecs 
públics, perquè en aquest concepte no s'imputin despeses que no siguin imputables o atribuïbles 
en aquest concepte, ja sigui amb conceptes com despeses vàries o despeses no detallades, en 
cap cas permetrem la imputació de despeses personals en les partides de dietes. 

!
4- Realitzar un estudi econòmic per reduir les despeses fixes de l’Ajuntament de Roses i les 
seves empreses millorant la seva eficiència. 

Sigui mitjançant un estudi econòmic intern o extern amb el màxim objectiu de reduir costos 
fixos com llum, aigua o telèfon, o altres despeses que es puguin considerar supèrflues, per així 
poder invertir aquests diners en altres regidories que ho necessitin. 

Des d'ERC Roses volem crear un Ajuntament eficient, on es puguin eliminar o reduir totes les 
despeses possibles que siguin supèrflues o de cost molt elevat i siguin susceptibles de reducció 
per tal de poder invertir aquests diners en àrees importants com Promoció econòmica o Benestar 
social. 

!
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5- Maximitzar el nivell de detall pressupostari. 

Des d'ERC Roses, volem una total especificació de totes les partides pressupostàries, sobretot 
pensant en les partides de varis. 

Aquest detall creiem que es pot fer a l'esgotament de la partida mitjançant una comunicació de 
l'Ajuntament, aprofitant la web de transparència o per altra banda a la finalització de l'any 
mitjançant un annex on s'especifiquin totes les partides de varis. 

Actualment el pressupost de l'Ajuntament està ple d'aquestes partides, i mitjançant un major 
nivell de detall, un major nivell d'especificació, aquestes partides no serien tan obscures, 
entenem perfectament que alguns cops s'hagin de crear aquestes partides per despeses molt 
petites o per possibles imprevistos, però al finalitzar l'exercici o en esgotar la partida aquestes 
han de ser especificades. 

Mitjançant aquesta maximització del detall pressupostari aconseguirem un dels objectius més 
importants d'ERC Roses, que és la transparència total. 

També considerem dins d'aquest punt, s'hauria de maximitzar el detall pressupostari de les 
empreses públiques i mixtes, mitjançant aquest detall, tot el poble sabria on s'inverteix i que 
s'inverteix, on és que es perden diners en aquestes empreses, i així també mitjançant aquesta 
maximització del nivell pressupostari podrem reduir les pèrdues que tenen actualment algunes 
de les empreses públiques. 

!
6- Realitzar una jornada explicativa del pressupost de cada àrea. 

Proposem la creació de jornades explicatives, on cada regidoria explicarà mitjançant el regidor i 
un tècnic de cada àrea explicaran de manera clara i planera el pressupost de la regidoria en 
qüestió. 

S'exposarà en què s'inverteix, quina és la despesa i quines subvencions es reben. Mitjançant 
aquesta especificació el poble tindrà més coneixement de com es gestiona cada regidoria, i per 
exemple quins són els punts forts durant l'any, o s'invertirà més, i podrà opinar per poder 
millorar la regidoria. 

Aquestes jornades són explicatives, però també participatives, donarem veu al ciutadà perquè 
pugui exposar dubtes, consultes i idees. Des d'ERC Roses, volem una participació ciutadana 
extensa i una contribució de la ciutadania a la creació d'un Roses de tothom. 

Per això volem la màxima implicació de tot el poble, i aquestes jornades seran anunciades 
públicament per tots els mitjans possibles, ja que com més gent participi d'aquestes jornades, 
més implicat estarà el poble, i més ens podrem adaptar a la voluntat del poble. 

Aquestes trobades es podrien realitzar, depenen de l'assistència prevista, en locals infrautilitzats 
com ca l'Anita, o per les regidories que tinguin més ciutadans interessats a sentir la seva 
explicació i implicar-se en elles localitzacions com el Teatre. 

!
!
7- Efectuar una auditoria interna de l’Ajuntament i de les empreses municipals i mixtes de 
mandats passats i presents. 
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Es realitzarà aquesta auditoria per tenir controlada totalment la despesa, tant d'anys passats 
com de l'exercici en curs per tal de poder fer una previsió dels anys futurs més correcte i 
ajustada. 

Des d'ERC Roses, creiem que mitjançant aquests estudis econòmics es podrien detectar les 
despeses que siguin supèrflues, arreglar possibles errors pressupostaris de mandats passats, 
obtenció d'informació detallada a part dels pressupostos ja existents per així valorar amb 
objectivitat les despeses generades durant mandats anteriors. 

També dintre d'aquesta mesura està inclosa l'auditoria interna de l'any en curs, ja que s'haurà de 
saber com s'ha gestionat el pressupost fins a les eleccions, per així poder començar a fer 
actuacions per millorar tot el conjunt de despeses i començar a aplicar el punt 1 del programa 
d'hisenda pública el mateix any d'accés a l'Ajuntament. La transparència és un punt molt 
important per la nostra candidatura, l'aplicarem des del moment 0. 

!
8- Reduir la despesa financera pel que fa a càrrecs i empreses municipals. 

Molt important en els moments que corren dedicar tots els recursos possibles als nostres 
habitants, per tant volem un ajustament i regularització dels sous dels càrrecs públics i càrrecs 
en empreses municipals i una millora en l'eficiència i la gestió en les empreses mixtes i 
municipals. 

Els sous dels càrrecs que ocupen els òrgans de direcció de les empreses públiques i mixtes han 
d'estar adaptats als temps que corren. 

Considerem molt important una millora en la gestió d'aquestes empreses, i una major implicació 
de l'Ajuntament per poder així fer que aquestes empreses siguin menys deficitàries. Aquesta 
reducció pot passar des de l'estalvi energètic mitjançant la implantació dels nous mecanismes 
per reduir el consum energètic fins a la reorganització d'alguns dels espais que actualment 
disposen aquestes empreses per així poder millorar la seva utilització. 

!
9- El regidor cobrarà amb el mateix termini que els proveïdors municipals. 

Aquest punt del programa el considerem de vital importància, ja que per la bona gestió de 
l'Ajuntament hem de fer una bona gestió dels pagaments i cobraments. 

Si amb el proveïdor no s'ha pactat un termini de pagament superior als 30 dies, es pagarà als 
proveïdors al mes de la presentació de la factura. 

Si alguna regidoria endarrereix el pagament dels proveïdors per mala gestió administrativa o per 
un mal funcionament de la mateixa regidoria, el regidor es veurà directament afectat, ja que el 
seu sou s'endarrerirà el cobrament del seu sou, tants dies com s'hagi endarrerit el pagament del 
proveïdor. 

Un Ajuntament que gestiona els pagaments correctament és un Ajuntament transparent, i que 
demostra una bona gestió econòmica. 

Aquesta mesura abans de ser aplicada, haurà de ser estudiada amb els tècnics de l'Ajuntament, 
per poder ser aplicada el més ràpid possible i d'una forma eficient i ben gestionada. Mitjançant 
aquesta mesura també aconseguirem una millor gestió de cada regidoria i una major implicació 
de cada regidor en el seu departament. 

!
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10- Col·laborar en tot el possible amb la Hisenda Pública Catalana. 

Com ERC Roses donem suport TOTAL al procés d'Independència al qual ens enfrontarem durant el 
següent mandat municipal. 

Volem que l'Ajuntament de Roses sigui un dels capdavanters ajudant a l'assoliment d'aquest 
objectiu tan desitjat pel poble català, la Independència. 

Per obtenir aquest objectiu, des d'ERC Roses, incorporem en el programa d'Hisenda Pública, un 
punt clau per la independència, la creació i millora de les infraestructures d'Estat. 

Des de l'Ajuntament de Roses, impulsarem la millora de la Hisenda Pública Catalana, ajudant a 
traspassar la gestió de les taxes impositives i el seu cobrament de la Hisenda Pública Espanyola a 
la Hisenda Pública Catalana. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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CULTURA 

!
Introducció 

Al llarg del temps el concepte “cultura” s’ha desenvolupat manera paral·lela a com ho feia la 
societat, de tal manera que l’adveniment i la posterior consolidació de la societat democràtica, 
s’ha dut a terme al mateix temps que evolucionava allò que avui entenem com a “cultura”. Així 
doncs, la cultura s’ha convertit en una eina al servei del desenvolupament social, que estimula 
la intel·lectualitat, la crítica i la reflexió; i que es troba present en els diferents àmbits de la 
nostra societat. Promoure la cultura significa promoure el progrés, l’expressió, la llibertat. Una 
societat culta, és una societat que avança, ens constant evolució, capdavantera en innovació.  

No obstant, per a què tot això succeeixi es necessita un projecte cultural clar, que defineixi una 
sèrie d’objectius els quals permetin donar resposta a les deficiències culturals detectades. 
Aquest projecte ha de ser inclusiu, ha de comptar amb la participació i la implicació de cada un 
de nosaltres per, d’aquesta manera, contribuir al desenvolupament i al progrés de la nostra 
societat. 

Durant anys, hem vist com el model cultural que s’ha imposat al nostre municipi ha posat el 
focus, bàsicament, al folklore. Cal protegir el folklore com a herència d’una sèrie de tradicions 
culturals lligats a la nostra identitat però no podem pretendre que un projecte cultural se 
sustenti, únicament, de manifestacions folklòriques. La cultura va més enllà, pren moltes més 
implicacions. A més, si només potenciem aquest tipus de festes  fomentem, únicament, el 
consum i ens oblidem de fomentar, també, la innovació i, per tant, el compromís social. 

Així doncs, el nostre projecte cultural es mou a partir de 3 eixos bàsics: Cohesió social, 
Creativitat i Patrimoni Històric. La cohesió social ens permetrà fomentar l’esperit cívic de 
cadascú; la creativitat motivarà noves vies d’expressió i innovació; mentre que el patrimoni 
històric ens dota d’una singularitat pròpia,alhora que reforça la nostra identitat cultural.         

!
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!
Fomentant la creació cultural local i el patrimoni històric, estem fomentant la identitat cultural, 
part essencial d’un poble o una societat que el permet identificar-se, és a dir, saber qui és, d’on 
ve i allà on va. Si potenciem la identitat cultural, estarem potenciant el sentiment de 
pertinença, concretament, el sentiment de formar part d’alguna cosa més gran que un mateix, 
de compartir una manera i una forma de ser i de fer. D’aquesta manera potenciarem, també, la 
cohesió social, element clau per tal de promoure i fomentar l’esperit cívic, l’esperit pel qual els 
membres d’una societat contribueixen al seu propi desenvolupament. 

El programa electoral destinat a la cultura que presenta ERC Roses, està dividit en 10 punts, 10 
punts basats en els 3 eixos esmentats anteriorment, i que tenen la finalitat principal de teixir un 
projecte coherent, inclusiu i, a la vegada, crític.  

Així doncs, hem decidit que aquests 10 punts ens serviran per a desenvolupar el nostre projecte 
d’una manera clara i entenedora, d’una manera que permetrà mostrar la nostra idiosincràsia en 
cadascuna de les propostes que presentem, les quals, van encaminades a fer, des de la cultura, 
una societat més participativa, més crítica i més cohesionada.  

Es tracta, en definitiva, de 10 punts clau per a potenciar les pràctiques culturals: 

1. Utilitzar la cultura com a element cohesionador mitjançant un projecte cultural 
inclusiu on els diferents actors socials de Roses s’hi sentin partícips 

Roses té una societat complexa formada per diverses realitats socials. Per tal de vertebrar 
aquesta societat, la cultura ha de ser transmissora d’una sèrie de valors democràtics que posin 
sobre la taula el respecte cap a aquesta multidiversitat social, cultura i identitària, amb la 
finalitat principal d’establir una societat cohesionada que participi activament en el progrés 
social de Roses.  

A arran d’aquesta consideració, el reconegut sociòleg cultural, Túlio Hernández, deia que “ La 

gestió de la diversitat es converteix en una tasca fonamental per a l'existència de la comunitat 

cultural en la mesura que els diversos grups socials que integren la nació són portadors 

d'identitats diverses l'única forma de convivència democràtica de les quals, es basa en el 

principi que una identitat no és negadora de les altres.” 

Així doncs, creiem que l’Ajuntament ha de promocionar la creació cultural local, concretament, 
la creació cultural dirigida a la cohesió social amb projectes que ajudin a conèixer d’altres 
realitats o que estableixin punts en comú entre elles. 

2. Fomentar la creativitat com a mitjà d’expressió i reflexió 

La creativitat ens dóna les eines adequades per expressar-nos més enllà del propi del llenguatge, 
alhora que ens permet reflexionar sobre el nostre voltant i ser crítics amb allò que ens envolta. 
Així doncs, la creativitat entesa com a mitjà d’expressió, representa un punt cabdal d’una 
societat democràtica.  

La creativitat, a més, posa a l’abast de totes aquelles persones que se senten excloses de la 
societat, una via de comunicació alternativa al llenguatge, de manera que poden expressar el 
seu sentiment d’una manera més dinàmica i, per tant, més oberta. És evident que si volem 
aconseguir cohesió social necessitarem comunicació i, per tant, comprensió. En aquest sentit 
doncs, la cultura representa una via de retorn per aquelles persones que provenen de realitats 
complexes i que busquen una comprensió social que, sovint, es fa difícil trobar.  
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Des d’un altre punt de vista, la creativitat obra la porta a noves formes empresarials, ja que 
fomenta la innovació i l’emprenedoria, cosa que ens permet tenir un teixit empresarial més ric i 
divers.   

És evident que ha de ser l’enginy humà el que ha de desenvolupar innovació i creativitat. 
L’ajuntament ha de tenir l’obligació de posar al servei del ciutadà, tota una sèrie de recursos 
per tal d’ajudar al desenvolupament creatiu. 

- Propostes concretes 

• Festival Multidisciplinar. Es crearien tallers/aules on s’ensenyarien diferents 
manifestacions artístiques i culturals (fotografia, escriptura creativa, pintura, 
escultura, música, teatre...) a tots aquells que estiguessin interessats en formar-ne 
part, amb l’objectiu final d’exposar o presentar les seves creacions en un festival que 
se celebraria durant la primavera, i que tindria una durada d’entre 7 i 10 dies. Aquest 
hipotètic festival també comptaria amb la col·laboració d’artistes consagrats en els 
seus diferents camps, de manera que podrien exposar les seves obres, presentarien 
els seus projectes o oferirien conferències, al nostre municipi. D’aquesta manera, 
esdevindrien miralls per a totes aquelles persones anònimes interessades en 
participar-hi.  Amb la celebració d’aquest festival podríem, per una banda, fomentar 
la creativitat i la creació cultural local i, per l’altra, crear un esdeveniment que 
podria arribar a ser un nou reclam per al nostre municipi.  

• Altres propostes: Suport a projectes, fomentar concursos, promocionar artistes, 
invertir en empreses culturals innovadores... 

!
3. Promocionar el patrimoni històric de Roses i convertir-lo en un element d’exclusivitat 

del nostre municipi 

No cal anar a fora per a buscar formes culturals que ens identifiquin com a poble, ja que tenim 
la sort de comptar amb un patrimoni històric exclusiu, impossible de trobar en d’altres 
localitats, un patrimoni que ens permet viatjar per, pràcticament, tota la història de la 
humanitat.  

Des de ERC Roses considerem que s’ha de promocionar el patrimoni històric del nostre municipi, 
que la gent ens conegui, també, pel nostre patrimoni singular. Fomentant la nostra història, 
fomentem allò que som, fomentem la nostra identitat cultural, punt essencial per esdevenir una 
societat cohesionada. 

Les nostres propostes passen per millorar els accessos i la senyalització, tan del Castrum Visigot 
com de la ruta megalítica; Promocionar el nostre patrimoni, des del Castell de la Trinitat fins a 
al dolmen de la Creu d’en Corbatella (el més gran de Catalunya); Incentivar-ne la investigació i 
la difusió... 

També volem crear un centre d’interpretació megalítica, ja que considerem que hem de 
fomentar al màxim l’aprenentatge dels vestigis que ens envolten. 

4. Creació d’un consell cultural format per representants dels diversos actors culturals 
de Roses 

Es tracta d’impulsar un consell format, per una banda, de representats de la societat civil 
rosinca i, per l’altra, de membres dels diferents equipaments culturals de Roses. Aquest consell 
ha de reunir-se periòdicament i ha de tenir un caràcter participatiu i funcional. La seva finalitat 
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serà atendre les inquietuds culturals provinents de la ciutadania i proposar pràctiques culturals 
adaptables a les necessitats del poble.  

Aquest consell ens permetrà: 

- Involucrar a la societat rosinca dins el projecte cultural, de manera que es puguin 
establir punts de trobada entre administració i societat. 

- Implementar un seguit de polítiques culturals fetes des de la coherència i que respondran 
a unes necessitats ja plantejades en el consell. 

Amb la creació d’un Consell Cultural, els diferents equipaments culturals de Roses tindrien un 
espai on establir punts d’encontre entre ells i la societat rosinca.  

A mode d’exemple, si es planifica una hipotètica exposició fotogràfica a Ca l’Anita sobre la 
guerra civil, l’Arxiu Municipal de Roses pot difondre la documentació que custodiï sobre l’època 
en qüestió, la biblioteca pot preparar una bibliografia sobre el tema... D’aquesta manera, els 
equipaments culturals del nostre municipi poden difondre i promocionar un tema concret alhora 
que es promocionen com a entitats al servei del ciutadà.  

5. Fer de la cultura un element rendible a partir del retorn de la inversió en creativitat i 
promoció 

Des del punt de vista purament econòmic, és cert que la cultura no garanteix beneficis a curt 
termini. Tot i això, si es realitza una inversió adequada, que tingui com a prioritat l’eradicació 
de determinades deficiències culturals, el retorn de la inversió a llarg termini esdevé 
incontestable. La inversió en cultura ha de passar per a la promoció a artistes , a festivals, a 
empreses culturals, a la innovació i a la creativitat...  

Més enllà dels beneficis econòmics una bona inversió en cultura garanteix beneficis en el 
reconeixement del nostre municipi, en qualitat, en educació, en turisme...  Així doncs, la 
cultura pot contribuir al benefici econòmic d’altres àmbits d’una manera indirecta.   

Resulta evident doncs, que si tenim un municipi amb un alt grau de producció i consum cultural, 
tindrem menys risc d’estancació i fossilització econòmica i empresarial. 

6. Implementar un projecte cultural que estimuli el pensament crític i el compromís 
social 

Nosaltres creiem que cultura no és només entreteniment i diversió, sinó que també és una eina 
que ens permet reflexionar i debatre sobre allò que ens envolta. 

 En aquest sentit, el pensament crític situa al ciutadà al bell mig del joc democràtic a partir de 
la capacitat d’analitzar i proposar noves formes dinamitzadores en la nostra societat, és a dir, 
adquirir compromís social. 

El model cultural que durant anys s’ha desenvolupat a Roses, potencia un poble trist, un poble 
apagat. No interessa un projecte cultural on la gent participi activament en la cultura del 
municipi ja que, un poble culturalment actiu, és un poble més exigent, més crític d’on en poden 
sorgir líders socials que comprometin, electoralment parlant, al govern municipal. 

7. Institucionalitzar la Ciutadella de Roses per convertir-la en un centre de referència 
dedicada a la investigació històrica i arqueològica  

A Roses tenim la sort de comptar amb un patrimoni ric i exclusiu on, per damunt de tot, hi 
sobresurt la majestuositat de la Ciutadella. Tot i això, la Ciutadella no disposa de les estructures 
museístiques que marca la legislació i, per tant, no es pot considerar com a museu.  
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Un museu s’encarrega de col·leccionar, conservar, estudiar, exhibir i educar el fons de què 
disposa. A la Ciutadella de Roses aquestes funcions no es duen a terme: 

- Col·leccionar:  Dins la Ciutadella hi trobem una única col·lecció que no es revisa, no es 
difon, no s’actualitza. 

- Conservar: Conservar no significa, únicament, guardar sinó que també vol dir ordenar les 
peces, registrar-les, classificar-les, mantenir-les... A més, la Ciutadella no disposa de la 
figura professional d’un conservador museístic.  

- Estudiar: Quantes investigacions de caire històric o arqueològic s’han dut a terme a la 
Ciutadella en els últims 4 anys? 

- Exhibir: L’única funció museística que es realitza.  

- Educar: Només les visites guiades ja programades. 

Nosaltres creiem que la Ciutadella ha de ser un centre de referència i la seva projecció ha 
d’anar més lluny del propi municipi. Per tant, la nostra proposta passa per museïtzar la 
Ciutadella degudament i seguint els paràmetres que marca la legislació, establir vincles amb 
diferents centres educatius, recuperar el màster en patrimoni, incentivar els treballs de recerca 
i d’investigació, realitzar campanyes arqueològiques, conferències... 

La inversió econòmica que s’hauria de destinar per a la institucionalització de la Ciutadella, 
seria menor de la que en un principi es podria pensar, ja que el centre ja disposa de tota una 
sèrie d’equipaments necessaris per a la seva museïtzació, tals com un laboratori, un magatzem o 
una aula.   

8. Facilitar l’accés i l’ús dels diferents equipaments i espais culturals 

Es tracta de posar al servei del ciutadà els diferents equipaments culturals que tenim a Roses, 
des del teatre fins a la infrautilitzada Ca l’Anita. Els equipaments públics són dels rosincs, no pas 
dels governants municipals. 

Cal, no només posar els equipaments culturals a disposició, sinó també que hi hagi una voluntat 
real, per part de l’administració local, de fer-ne ús i gaudi. S’ha de fomentar la seva utilització.  

9. Protegir i promocionar la identitat i la diversitat cultural 

Cultura és allò que dóna vida a l’ésser humà: tradicions, creences, costums, coneixement... 
Aquests elements generen una manera de viure, vertebren una societat.  

Protegir la identitat cultural significa protegir el ciutadà i la seva manera de ser, alhora que 
enfortim els vincles que uneixen cada membre de la comunitat a la qual pertany. D’aquesta 
manera fomentem el sentiment de pertinença, és a dir, l’esperit cívic de cada ciutadà.  

Si un rosinc sent que forma part d’un col·lectiu, participarà activament en tot allò que l’envolta 
perquè sabrà que, el millor per aquest col·lectiu també serà el millor per a ell. Si el seu veí 
també se sent part activa d’aquest col·lectiu, també contribuirà a la seva millora... i així 
successivament fins a esdevenir una societat que contribueixi al seu propi desenvolupament i al 
seu propi progrés.  

10. Articular una política cultural coherent que serveixi per donar resposta a les 
deficiències culturals detectades en el nostre poble 

A mode de conclusió, i tal com hem dit anteriorment, el nostre projecte cultural es basa en tres 
eixos bàsics: Cohesió Social, Creativitat i Patrimoni. 
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Les polítiques culturals que implementem seran coherents amb aquests 3 eixos. De fet, els 10 
punts presentats en aquest programa giren al voltant d’aquests tres elements i són els punts que 
defineixen el nostre compromís cultural amb Roses i la manera que entenem la cultura dins el 
nostre municipi. 

El nostre projecte cultural vol ser un projecte inclusiu i participatiu, on tots els rosincs puguin 
expressar-se  per, d’aquesta manera, assolir una societat que participa de manera activa, al 
progrés i al desenvolupament del seu municipi.   

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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JOVENTUT 
!
La consolidació del nostre projecte juvenil es basa en l’ adquisició de recursos i hàbits socials 
com eines fonamentals de participació dintre d’una societat oberta i dinàmica. 

Els joves del nostre municipi han d’adquirir les motivacions i capacitats suficients per poder 
actuar com ciutadans i ciutadanes de ple dret i construir el seu propi projecte de vida. 

Per tant, amb el fi de poder donar suport a tot el nostre col·lectiu juvenil apostem per aquests 
objectius principals: 

• Enfortiment de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats a través del treball de 
proximitat 

• Coneixement de la realitat juvenil (necessitats, problemàtiques, oportunitats, 
aspiracions, etc) 

• El treball en valors amb una joventut implicada i compromesa 

• Donar resposta a una millor formació professional i educativa per poder fer front a les 
necessitats laborals actuals 

• Fomentar el treball amb el teixit associatiu juvenil 

!
Sabem que una bona entesa i coordinació entre l’ administració, el col·lectiu juvenil i el context 
polític és un aspecte fonamental per crear processos i desenvolupar dinàmiques actives en 
benefici de la nostra societat. 

Per tant, considerem oportunes les següents propostes per a donar empenta a l’àrea de joventut 
del nostre municipi: 

!
 1. Convertir Roses en una ciutat on els joves puguin plantejar-hi la seva vida   
“operació retorn a casa”, consisteix en aplicar un conjunt de polítiques de retorn a través d’un 
registre voluntari i un programa que vinculi les ofertes laborals existents amb els joves que 
vulguin tornar al municipi. 

!
 2. Potenciar l’oferta formativa i l’ocupació juvenil, desenvolupar línies de treball 
orientades específicament pels joves, incrementant l’oferta de cursos de formació així com el 
assessorament i servei pels joves per a promoure l'emprenadoria juvenil. 

!
 3. Incorporar la participació juvenil a l’elaboració d’una part del pressupost 
municipal d’aquesta àrea 

!
 4. Crear vies de representació especifiques a traves d’un Consell Local de Joves 
amb la finalitat d’afavorir la seva implicació en la vida quotidiana del nostre poble, aquest 
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consell local de joves fomentaria el dialeg directe i l'acció juvenil entre l'administració i el 
colectiu juvenil del nostre municipi.  

!
 5. Crear un espai “Entitat Jove” per fomentar i potenciar l’associacionisme 
juvenil,  ja que a traves del associacionisme els joves poden participar en el desenvolupament 
actiu d’una societat. El seu benefici personal és font de valors: treballar la plena convivència, el 
treball en equip, generar responsabilitat, etc. Fomentar i assessorar en la creació de noves 
entitats i donar suport a les entitats ja creades  

!
 6. Crear un espai d’ assessoria de salut juvenil, on poder  promoure campanyes de 
salut juvenil amplies i pedagògiques amb professionals de la salut per  donar a conèixer temes 
d’actualitat i de rellevància social. Un espai per a oferir suport a la presa de decisions, 
conflictes familiars, angoixa davant els exàmens, pors, dubtes sobre conductes additives, etc. 

!
 7. Traslladar el Punt d’Informació Juvenil a un lloc més cèntric del nostre municipi 
i potenciar els serveis que s’hi s’ofereixin, per a poder oferir un millor servei d'informació, 
orientació i assessorament a tot el colectiu juvenil del nostre municipi. 

!
 8. Fomentar la reflexió i els valors de la cohesió social entre els joves per integrar 
les diferents realitats generacionals, socials i culturals, per tant s'ha de treballar la cohesió, la 
integració i la participació dels grups de joves que no es senten part de la nostra societat. 

!
 9. Promoure l’oferta d’activitats recreatives i d’oci de manera variada i repartida 
durant tot l’any, construint una nova política educativa en el lleure ja que sempre s’educa en 
uns valors o en altres. Cal dissenyar  estratègies conjuntes entre tots els sectors i tots els 
agents: família, escola, entitat de lleure i administració. 

!
 10. Recuperar els concerts joves, per fer del nostre municipi una ciutat jove, alegre i 
festiva.  

!
 11. Treballar en la creació d’un alberg juvenil o casa de colònies,  dotant a la ciutat 
d'un tipus d'oferta turística que no existeix actualment i aportant beneficis importants pels 
col·lectius juvenils. 

!
 12. Ajudar als joves en el procés d’emancipació,  a través d’un procés dinàmic on hi 
intervenen molts factors com fer front a l’atur juvenil i fomentar l’oferta formativa. 
Transformant els problemes en oportunitats, per construir així una societat més justa. 

!
!

�12



ESPORTS 
!
L’Esport és una eina educativa amb molta potència amb la qual la transmissió de valors es pot 
fer d’una manera dinàmica i oberta. 

Per això mateix considerem que és important educar a través de l’esport, poder treballar valors 
com la solidaritat, la responsabilitat, la tolerància, la igualtat, la cohesió social, etc. 

Tot i que moltes vegades l’esport és sinònim de “competició” també l’és de “treball en equip”, 
es basa en la motivació per poder aconseguir un objectiu. 

L’Esport ha de ser inclusiu, ningú ha d’estar exclòs i la seva clau és “la participació”. 

En el nostre municipi hi ha gent amb molt de talent esportiu i els quals volem recolzar, per tant 
el nostre projecte té com objectius principals els següents: 

 ⁃ Fomentar els valors més enllà del terreny de joc 

 ⁃ Potenciar l’esport com eina educativa i de cohesió social 

 ⁃ Recolzar l’esport com un dels principals elements dinamitzadors de la ciutat 

Treballar en xarxa entre les entitats esportives de diferents àmbits (esport nàutic, esport de 
muntanya, esport terrestre, etc) per a un mateix objectiu consolida un model d’esport amb 
equilibri i confiança. 

Pensem que l’administració del municipi ha de donar suport i facilitar el progrés esportiu, per 
tant oferim aquestes propostes pel benefici del esport local generant d’aquesta manera valors 
personals i socials: 

 1. Potenciar l’esport com eina d’intervenció educativa, de cohesió social i de 
transmissió de valors, ja que l' esport i les seves practiques són potents eines de socialització i 
d'educació s’ha de fomentar i promoure l’esport  com element  de  cohesió  i  instrument  per  a  
la integració dels diversos col·lectius del nostre municipi. 

!
 2. Agilitzar el treball del Consell Esportiu amb la finalitat de donar suport a totes 
les entitats esportives treballant de manera conjunta les polítiques esportives municipals, 
per tant és molt important crear un pont directe entre l’administració i les entitats esportives 
per poder conèixer les inquietuds, opinions, idees d'aquestes així com les seves problemàtiques. 

!
 3. Crear un espai d’Atenció a l’Esportista  gestionada per les mateixes associacions, 
clubs i entitats esportives per fomentar la participació i el diàleg entre tots els agents implicats i 
la ciutadania, fent-lo servir com punt de trobada i a la vegada d’informació esportiva. Les 
mateixes entitats s'encarregarien dinamitzar, assessorar i promoure l'esport saludable per  a tots 
els sectors del municipi.  

!
 4. Impulsar un pla de promoció esportiva i saludable lligada al patrimoni natural i 
cultural del nostre municipi per gaudir del nostre entorn,  potenciant el turisme esportiu a 
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través d'activitats variades dins d'un marc cultural i patrimonial podem oferir un esport de 
qualitat i amb una base educativa.   

 5. Donar una oferta d’activitats àmplia, que arribi a tots els sectors de la 
població, diversificada i de qualitat, per a promoure la pràctica esportiva en família,  per a la 
gent gran i  per a la gent sedentària. A través d'un programa d'activitats no competitives per 
fomentar l’esport saludable. 

!
 6. Promoure la “Setmana del Esport” amb la participació de les entitats 
esportives i d’oci del nostre municipi, en base a múltiples activitats saludables, on poder 
conèixer noves disciplines esportives gratuïtes,  obertes a tota la societat en general. Es tracta 
d'oferir activitats diverses del nostre entorn durant una setmana conjuntament amb  
conferències per promoure la diversitat esportiva. 

!
 7. Esdevenir ciutat de les oportunitats per recolzar el progrés esportiu dels joves 
talents  del nostre municipi, facilitar i recolzar els joves esportistes dins del àmbit esportiu 
durant la seva trajectòria en el món del esport. 

!
 8. Crear una xarxa d’activitats esportistes i de lleure amb els municipis que 
formen part de la badia,  poder desenvolupar activitats en conjunt amb pobles que formen part 
de la nostra badia per a donar a conèixer la nostra zona i fomentar el turisme esportiu i 
saludable. 

!
 9. Impulsar el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut de la Generalitat de 
Catalunya, “PAFES” pla que ha estat impulsat pel Govern de Catalunya, entre el Departament de 
Salut i la Secretaria General de l ‘Esport, i que té com a objectiu millorar la salut dels ciutadans 
mitjançant l’activitat física a través de la xarxa de rutes saludables. 

!
 10. Creació d’un rocòdrom/boulder per treballar la cohesió social com objectiu de 
participació i de inserció social, donant al municipi una nova oferta d’activitat esportiva 
innovadora, instal·lació preparada per practicar l’escalada a fi d’evitar el desplaçament a la 
muntanya. Aportant una desestacionalització de les activitats esportives en general i oferint una 
activitat esportiva moderna, innovadora i durant tot l’any. 

!
!
!
!
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FESTES 

!
Les festes, les tradicions són signes d’identitat cultural que formen part de la història d’un 
poble. 

Aquests actes socials consoliden els lligams entre els ciutadans que cohabiten en una mateixa 
societat. 

Són moments d’alegria i d’entusiasme, punt de trobada de famílies i d’amics i element bàsic per 
fomentar els valors de la convivència.  

Roses i les seves festes és referent important de tota la comarca, poble amant de les seves 
tradicions que demostra la seva vitalitat i la del seu conjunt de ciutadans, però cal una gran 
dosis d’innovació. 

Si l’objectiu principal és gaudir d’uns dies de plena festivitat creiem que: 

⁃ Hauria d’haver més participació i implicació per part de les associacions i entitats que 
durant tot l’any dinamitzen el poble amb altres activitats 

⁃ Han de ser festes més inclusives ja que el poble el fem entre tots  

⁃ S’ha de fomentar el respecte, la responsabilitat, els hàbits saludables 

⁃ Han de ser festes de qualitat i atractives ja que representen la fusió d’història, tradició i 
cultura del nostre municipi 

Perquè les festes “són del poble” considerem que les següents propostes són importants per a 
que aquest canvi sigui possible: 

 1. Aportar una dosis d’innovació a les festes del nostre municipi per tornar a ser 
referent de tota la comarca, cal renovar les nostres festes per a gaudir d'unes  festes de 
qualitat i atractives. Les festes representen la fusió d’història, tradició i cultura del nostre 
municipi. 

!
 2. Fomentar les festes i tradicions com signes d’identitat cultural i crear-ne de 
noves per a dinamitzar el municipi durant tot l’any, Roses ha estat sempre un gran referent de 
tota la comarca per les seves festes, per tant, hem de crear noves expectatives, créixer, fer de 
les festes una gran festivitat en benefici de la gent del nostre municipi i dels nostres visitants. 

!
 3. Donar suport a la Comissió de Festes per a coordinar i organitzar les festes del 
municipi conjuntament amb l’Ajuntament i entitats participatives, per a aconseguir unes 
festes més inclusives i més participatives, involucrar a les associacions i entitats que durant tot 
l'any dinamitzen el nostre municipi fent altres tipus d’activitats. 

!
 4. Crear assemblees participatives per donar resposta a la voluntat popular del 
nostre municipi, creades per un integrant de cada associació del nostre municipi que actuarà 
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com pont entre la seva associació i la assemblea participativa. D'aquesta manera és més facil fer 
arribar idees, inquietuds, problemàtiques a l'administració. 

 5. Recuperar la nostra “Festa Major” i potenciar ”Fires i Barraques” com eixos 
centrals d’aquesta festivitat, oferint un gran programa d'activitats innovadores i variades per a 
tothom. La Festa Major és la gran festa del nostre poble, per tant, s'ha de gaudir com una gran 
trobada de famílies i amics en base a la nostra història i les nostres tradicions. 

!
 6. Fer del “Nadal” una gran festa d’il·lusió i retrobament familiar, d’amics i per a 
la mainada, aquesta festa és sinònim d'il·lusió, de somnis, d'alegria, d'unió familiar, per tant, és 
un moment oportú per obrir la imaginació i la creativitat. Una decoració adequada, musica al 
carrer, dinamització dels petits racons del poble, cantar nadales a la plaça Catalunya seria entre 
altres bones propostes per a crear un veritable ambient nadalenc. Cal impulsar una gran 
renovació en la Cavalcada de Reis per a donar luminositat i allegria al nostre poble i els seus 
ciutadans. 

!
 7. Donar un valor afegit a les festes de “La Diada”, ”Sant Jordi”, “Sant Joan” i 
“Sant Pere” com festes tradicionals catalanes, ja que són festes propies de la nostra cultura 
s'han de viure de manera més rellevant. Una bona dinamització durant aquests dies, més 
activitats per a tothom fa que el municipi tingui un programa més divers per a oferir a la gent 
del nostre municipi com als nostres visitants. 

!
 8. Crear un consens col·lectiu per treballar en la millora del “Carnaval” i 
aconseguir que torni a ser una de les festes més important de tota la comarca. S' ha de 
recuperar i millorar el nostre carnaval per a tornar a ser un gran referent en tota la comarca. 
Recuperar “el Pregó”, desenvolupar un concurs de fotogràfia, donar més alternatives d'oci 
nocturn aportaria elements fonamentals per a tornar a ser “El gran Carnaval” que tothom em 
viscut. 

!
 9. Desenvolupar un projecte d’ “Oci Nocturn” de qualitat com element bàsic per 
esdevenir una ciutat moderna, juvenil i divertida, desenvolupar un projecte d’oci nocturn de 
qualitat, un espai on la gent del nostre municipi i aquella que ens visita puguin passar s’ho bé.   

!
!
!
!
!
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EDUCACIÓ 
!
Introducció 

És evident que en una societat transformadora, canviant i dinàmica com la que vivim actualment 
necessita uns fonaments sòlids on sostenir-se. Les persones que formem aquesta societat hem 
d'estar preparades i assolir aquests fonaments a través de l'educació, ja que és l'eina que ens 
ajudarà a créixer com a persones i com a grup. Però per a poder créixer cal que la ciutat, 
l'entorn on vivim i ens desenvolupem, ens ofereixi aquestes oportunitats educatives. Des d'ERC 
Roses hem ideat un programa d'educació per a la ciutat basat en el concepte de Ciutat 
Educadora on tots els agents de la ciutat tenen la responsabilitat educativa i han de tenir l'opció 
de seguir sent educand. 

Aquí teniu els 10 punts clau en els quals basem el nostre programa d'educació per a la ciutat de 
Roses: 

!
1. Esdevenir Ciutat Educadora i com a conseqüència, una ciutat inclusiva. 

Una Ciutat Educadora és aquella on cada racó ofereix un missatge positiu, de manera que 
qualsevol individu es pugui sentir còmode dintre d'aquest espai comú i compartit. Una Ciutat 
Educadora és la que tot el conjunt dels habitants, no només mestres, professors o famílies, 
tenen la funció d'educar. Qualsevol persona ha de tenir unes responsabilitats, per això és 
important potenciar la funció educadora que tenim cadascú de nosaltres, les nostres accions i 
actituds envers els altres han de ser positives. Hem de poder compartir, mantenir i cuidar els 
espais comuns com les places, les platges, els carrers, els equipaments municipals, etc. Alhora, 
qualsevol persona ha de tenir unes oportunitats, per això des de l'administració pública hem 
d'oferir aquests espais abans esmentats en les condicions òptimes per utilitzar-les, espais on 
poder adquirir coneixements, formar-se, compartir idees i establir vincles entre grups i 
persones.  

Roses, com a Ciutat Educadora formarà part de l'Associació Internacional de Ciutats 
Educadores, comprometent-nos amb els 20 principis de la Carta de Ciutats Educadores. Aquesta 
Carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Convenció sobre els Drets de la Infància 
(1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990) i en la Declaració Universal 
sobre la Diversitat Cultural (2001). !

Per a poder establir-nos com a Ciutat Educadora hi ha d'haver la implicació de totes les àrees 
d'organització de l'Ajuntament de Roses. 

!
2. Crear un espai de treball coworking per fomentar l'emprenedoria, creativitat i la formació 
específica. 

Actualment a Roses no hi a cap espai on poder desenvolupar els projectes personals 
d'emprenedoria i creiem que és una llàstima deixar marxar tots aquells talents locals, que han 
adquirit uns estudis superiors i que no els poden aplicar a la vida laboral rosinca. Per això és 
necessari establir un lloc de treball municipal, però gestionat pels propis emprenedors, que 
temporalment puguin iniciar els seus projectes, treballant cooperativament amb els altres 
emprenedors que comparteixin el mateix espai. A més, aquest seria un espai creatiu, on es 
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realitzaran tallers, workshops, conferències i altres esdeveniments, relacionats amb l'art, la 
creativitat, el coneixement i l'emprenedoria. En aquest projecte hi ha implicades les àrees de 
cultura, promoció econòmica i turisme. 

!
3. Generar un catàleg web amb tot el conjunt d'activitats educatives ofertes a Roses. 

En aquest catàleg web, en format d'aplicació, totes les escoles de Roses i l'Alt Empordà podran 
escollir entre totes les activitats educatives ofertes des del municipi. Aquestes activitats 
educatives són les que oferirà l'Ajuntament de Roses, però també podran oferir-ne les entitats i 
associacions i les empreses que vulguin. Activitats de coneixement de l'entorn, aprenentatge, 
experimentació i gaudi. Tot aquest conjunt d'activitats serviran per complementar la tasca 
educativa que rebran els nostres nens i nenes. A més, serà una aplicació viva, que es pugui anar 
modificant i ampliant segons l'oferta d'activitats, de manera que les escoles puguin escollir  
aquelles que més els hi interessi segons les necessitats de cada centre, cicle o curs escolar.  

!
4. Crear un consell d'infants per fomentar l'esperit cívic, participatiu i d'implicació de la 
comunitat més jove. 

Des de totes les àrees de treball ERC Roses trobem essencial la participació i la involucració de 
tots els ciutadans en la presa de decisions. Per a poder prendre bones decisions cal tenir 
coneixement dels assumptes i cal que les pràctiques participatives s'estableixin des de ben 
petits. Per això volem crear el consell d'infants, on aquests tinguin veu i vot per a poder decidir 
sobre assumptes que els incumbeixin directament. També serà un espai de propostes d'idees i un 
espai de coneixement de la funció pública. Els nens i nenes coneixeran l'Ajuntament, els seus 
treballadors, els seus polítics i les tasques que allà s'hi realitzen.  

Cal reivindicar el poder dels ciutadans i la seva rellevància en la vida pública, però ho hem de 
fer des de les edats més primerenques d'una persona per tal de desenvolupar-se de manera 
madura i amb la consciència de pertànyer al nostre municipi.  

!
5. Ampliar l'oferta formativa enfocada al món laboral per a aquells joves que no hagin acabat 
l'ensenyament obligatori. 

Per diverses circumstàncies del sistema educatiu actual hi ha molt joves que no han pogut 
finalitzar l'educació secundària obligatòria (ESO), fent que l'entrada al món laboral sigui gairebé 
impossible. Des d'ERC Roses no podem tolerar aquestes situacions de marginalitat educativa, per 
això treballarem conjuntament amb els Instituts de Roses per a poder potenciar els PFI 
(Programes de Formació i Inserció). D'aquests plans, actualment a l'Alt Empordà, només en 
disposa Figueres, la qual cosa fa que l'oferta sigui escassa i els alumnes de Roses tinguin 
dificultats per accedir-hi, sobretot per raons econòmiques a l'hora pagar el transport. Tenim la 
intenció de treballar conjuntament amb l'escola d'adults de Roses i amb l'àrea de Joventut. 

!
6. Ampliar la formació no formal per a persones en situació d'atur. 

Seguint amb la mateixa línia del punt anterior, creiem que les persones en situació d'atur, que 
malauradament és un nombre força elevat, han de tenir l'oportunitat de seguir-se formant, ja 
sigui en l'àmbit laboral amb experiència o en altres àmbits completament nous. Per aquest motiu 
volem ampliar els cursos d'educació no formal a banda dels cursos d'idiomes ja oferts.  
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!
7. Crear un espai educatiu familiar on poder realitzar activitats de socialització entre infants 
i famílies. 

Volem crear un espai educatiu de 0 a 6 anys per dur a terme activitats de socialització entre 
infants d'aquestes edats i les seves famílies. Un espai per utilitzar-lo a hores i acompanyats i 
assessorats per professionals de l'educació infantil per facilitar les relacions entre aquests 
infants, sobretot pels que no tenen l'oportunitat d'anar a la llar d'infants.  

!
8. Impulsar una xarxa d'activitats extraescolars per fomentar la relació entre els alumnes 
dels diversos centres educatius. 

A partir de la idea de recuperar una InterAMPA a nivell municipal, volem impulsar una xarxa 
d'activitats extraescolars, reglades i organitzades per nivells, en 3 grans àmbits: música, art i 
esport. Els alumnes dels diversos centres educatius de Roses tindran l'opció d'anar a un sol lloc 
per a poder realitzar les activitats extraescolars de l'àmbit que prefereixin, acompanyats per 
monitors de lleure. Amb això potenciarem la relació entre els alumnes dels diferents centres i 
s'adequarà la demanda a l'oferta, resolent el problema de les poques inscripcions en algunes 
activitats . 

!
9. Implantar projectes d'intercanvi educatiu i social entre universitats i centres educatius de 
Roses. 

La relació entre els centres educatius de primària i secundària amb els centres d'estudis 
superiors (universitats) és imprescindible perquè els nostres alumnes puguin tenir objectius 
formatius a llarg termini i preveure una etapa educativa el màxim de profitosa. Per tant, volem 
aproximar les universitats a Roses. A través de projectes ja establerts, com el Projecte Rossinyol, 
impulsat des de la UdG, on estudiants universitaris farien de mentors d'alumnes nouvinguts, per 
tal de facilitar-los la integració i el coneixement profund de la ciutat. Però també a través de 
vincles amb facultats de Belles Arts o artistes, locals o internacionals, per tal que poguessin fer 
les seves residències en escoles del municipi per desenvolupar els projectes personals alhora que 
treballar amb els alumnes. 

Un altre vessant d'aquest punt és el poder establir convenis amb les diferents facultats recuperar 
màsters o altres titulacions relacionades amb el patrimoni històric i cultural de Roses.  

!
10. Establir camins segurs cap a les escoles per fomentar la eco-mobilitat. 

És important establir camins segurs que marquin les rutes cap a les diferents escoles des d'alguns 
punts estratègics de la ciutat. Amb això volem aconseguir fomentar l'eco-mobilitat, de manera 
que la majoria de nens i nenes de la ciutat puguin anar sols i caminant fins a les seves 
respectives escoles, tot acompanyats per un responsable que farà de guia. Tanmateix 
aconseguirem que els nens i nenes arribin a l'escola en grup i amb una actitud positiva i 
energètica per a poder afrontar les hores lectives de la jornada escolar. 

!
!
!
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BENESTAR SOCIAL !!
El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta ferma i decidida de les 
polítiques dels ajuntaments d'Esquerra. Els municipis és un espai bàsic des d'on cal impulsar 
actuacions destinades al foment de la universalització de l'accés als serveis socials. 

Cal que es faci un pas endavant des dels ajuntaments en la consideració del dret de ciutadania en 
la línia del que succeeix en els països més avançats del nostre entorn. Cal treballar perquè la 
inversió social no sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal, i se li ha d’atorgar la 
importància que requereix per la repercussió que te sobre la població. En aquests moments de 
dificultats econòmiques, la inversió social és més imprescindible que mai per tal de fer front a les 
necessitats de les persones, així com considerar-la inversió degut al seu retorn en la economia 
local. 

L'impuls de polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió ha de ser un dels pilars bàsics 
de treball dels ajuntament d'Esquerra, mitjançant el foment de programes municipals que lluitin 
contra la marginació, a partir de la prestació de suport personalitzada i d'orientació de la 
ciutadania. 

Cal treballar molt perquè les polítiques d’acció social no siguin un àmbit infradotat del pressupost 
municipal i, alhora, concebre-les des d’un punt de vista integral, a partir de l’anàlisi global de les 
problemàtiques del municipi i coordinant-les de manera transversal amb els serveis de salut, 
d’ensenyament, de treball, d’urbanisme, etc. 

Per tal de dur a terme aquest compromís social que té Esquerra Republicana als seus municipis, 
la secció local de Roses hem desenvolupat les següents propostes per a la propera legislatura: 

!
1 - Impulsar una Xarxa Municipal de Voluntariat, transversal a totes les associacions, que 
tingui com a objectiu principal involucrar a tota la ciutadania. 

L’acció voluntària és una tasca desinteressada que aporta riquesa tan a nivell personal com 
col·lectiu i és per això que cal promoure-la i reconèixer-la com a tasca transformadora, agent 
promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre els més desfavorits. 

Volem donar continuïtat al desenvolupament d’activitats voluntàries a través de les diverses 
associacions socials de Roses aprofitant l’anunci recent de la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat, en què proposa introduir dues assignatures al segon cicle de l’ESO que fomenten 
l’acció voluntària. 

!
2- Creació d'un Consell del Teixit Associatiu Social que permeti mancomunar recursos 
entre totes les associacions de caire social del municipi i, alhora, afrontar els conflictes des 
de diversos àmbits d'actuació. 

Per tal de donar respostes ràpides i eficaces a les problemàtiques socials del nostre municipi cal 
cooperació i bona comunicació entre tots els agents socials. Les associacions de caire social d’un 
municipi desenvolupen tasques vitals per a dur a terme aquesta cooperació i és per això  que, des 
de l’administració, s’ha de facilitar la seva tasca i posar al seu abast recursos que permetin 
optimitzar el temps i guanyar qualitat en les accions que duen a terme. 

!
�20



El Consell de Serveis Socials tindrà caràcter periòdic i amb representació de l’administració així 
com dels representants de les diferents associacions de caire social de Roses. El seu format no 
serà un altre que crear un espai d’intercanvi entre els assistents per tal de buscar solucions a 
aquelles problemàtiques socials que es presentin al nostre municipi. 

A més, tindrà caràcter vinculant pel que fa a la presa de decisions transcendentals que afectin a 
l’àmbit social, i buscarà un eix transversal i comú d’entesa entre les diverses associacions que 
permeti mancomunar recursos. 

!
3- Creació d'una eina informativa, de fàcil accés, per al ciutadà en referència a tots els 
serveis i ajuts de les institucions socials, previ a l'assistència informativa als Seveis 
Socials.  

Els municipis són la primera porta d’entrada als Serveis Socials per a aquelles persones que 
requereixen de l’ajut de l’administració per a fer front a alguna situació desfavorable. És per això 
que cal dur a terme una campanya important d’informació sobre què són els serveis socials i quina 
finalitat tenen.  

L’objectiu d’aquesta eina informativa és, d’una banda, fer arribar a tota la ciutadania quin és el 
funcionament dels Serveis Socials, tot i no ser-ne usuaris potencials i, de l’altra, treure l’estigma 
social que hi ha envers els usuaris d’aquests Serveis. 

És vital que la població estigui informada de quin suport pot garantir l’administració per a fer front a 
situacions desfavorables per a poder actuar en conseqüència. 

!
4- Implementar un sistema de mediació municipal. 

La mediació és una via alternativa a la Justícia per a la resolució de conflictes. Les administracions 
municipals són les més properes als ciutadans i, com a tals, han de poder oferir vies alternatives 
per a totes aquelles problemàtiques que siguin susceptibles de conflictes entre ciutadans (ja siguin 
veïnals, familiars, administratius, etc.) 

L’espai de Medicació Municipal serà un espai coordinat per professionals mediadors, amb caràcter 
periòdic i amb gratuïtat per a l’usuari. 

!
5 - Potenciar la borsa d'habitatge de lloguer social a través d'incentius per a aquells 
propietaris que posin a disposició del lloguer social els seus pisos buits. 

Malgrat que l’habitatge està reconegut com a un dels drets fonamentals de les persones, encara a 
dia d’avui són molts els que no tenen accés a un habitatge en condicions. És per això que des 
d’ERC Roses ens comprometem a impulsar un projecte que uneixi dues gran problemàtiques del 
nostre municipi: d’una banda regular la gran quantitat de pisos buits i en situació de semi-
abandonament del nostre municipi, i de l’altra la falta d’habitatge en condicions per a ciutadans de 
Roses. 

Pretenem unir tots dues vessants incentivant als propietaris de pisos buits a través de 
bonificacions en el pagament anual de l’IBI, amb la garantia de l’administració com a aval de 
pagament, i amb subvencions que facilitin la reforma una vegada passat el període del lloguer. 

!
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El projecte de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social donarà prioritat a aquelles famílies amb fills 
menors d’edat a càrrec i a persones amb circumstàncies especials de mobilitat (persones grans 
amb mobilitat reduïda, famílies amb fills amb necessitats d’espais adaptats, etc.). 

!
6 - Creació d'un Pla Educatiu d'Entorn, en coordinació amb l'àrea d'Educació.  

L’educació és quelcom que està present en cada moment i en cada lloc de les nostres vides. És 
per això que cal trencar amb la idea que l’educació només es practica en l’àmbit escolar i familiar i 
cal conscienciar a la població que TOT EDUCA. Seguint amb aquesta afirmació, cal crear una 
ciutat educadora (podreu trobar el concepte desenvolupat al complet a l’apartat d’educació) on tot 
sigui potenciar de ser un fet educatiu. 

En aquest punt, però, cal posar especial èmfasi en aquells sectors del municipi susceptibles 
d’exclusió social i amb pocs referents educatius a l’entorn familiar. 

!
7 - Creació d'un programa d'inserció laboral per a discapacitats, tant pel que fa a empreses 
municipals com a l'administració pública.  

Roses té unes característiques de població i de sector que permet fer un pas endavant i avançar 
en la línia de l’erradicació de l’exclusió social de les persones amb discapacitat, tant física com 
psíquica. 

ERC Roses es compromet a crear places de treball tant a l’administració com a les empreses de 
gestió municipal que permetin a les persones amb aquestes discapacitats accedir a l’àmbit laboral; 
així com incentivar i potenciar a les empreses del nostre municipi que n’incorporin en plantilla, 
sempre tenint presents els límits d’aquestes persones. 

!
8 - Potenciar la participació de la Gent Gran en la vida quotidiana municipal a través de 
polítiques inclusives, juntament amb l'adhesió al programa d'Envelliment Actiu de 
l'associació SIENA. 

Per a construir un bon futur cal conèixer bé el passat, i per això és importantíssim oferir espais a la 
gent gran per a participar del dia a dia del municipi que afavoreixin l’intercanvi amb altres franges 
d’edat del nostre poble. 

!
9 - Adhesió al Pla de Ciutadania i Migracions, impulsat per la Generalitat. 

Pla impulsat per la Generalitat de Catalunya que pretén treballar en col·laboració amb els ens 
locals la transversalitat i la col·laboració necessària per respondre als nombrosos reptes que 
comporta ser un país modern, obert i exposat als fluxos migratoris d’una forma permanent. 

“L’objectiu és gestionar i governar el fet migratori per a actualitzar i renovar els eixos dels anteriors 
plans interdepartamentals d’immigració. (...) Catalunya ha de consolidar, en la mesura de les 
possibilitats, el model propi i el fet diferencial que també es manifesta en la incorporació de les 
persones nouvingudes i en l’acompanyament dels compatriotes que marxen a l’estranger en 
busca de noves oportunitats. 

!
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10- Compromís d'incorporar a les nostres polítiques les iniciatives impulsades pel 
programa Infància d'UNICEF. 

El Programa per a la Infància d’UNICEF busca comprometre als Ajuntaments en polítiques que 
assegurin la qualitat de vida dels infants a casa nostra. 

Seguint amb aquesta línia, ERC Roses hem firmat el document que ens compromet a incorporar a 
les nostres polítiques algunes mesures com garantir el subministrament de llum, aigua i electricitat 
a les famílies amb infants a càrrec, incrementar les partides pressupostaries per a les beques 
menjador, crear el Consell de la infància, actuació de l’administració com a mediador amb els 
bancs per facilitar les dacions en pagament per a aquelles famílies amb infants a càrrec, etc. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
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TURISME, COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
!
El turisme és el principal motor econòmic del nostre municipi i per aquest motiu considerem que 
aquesta àrea s’ha de desenvolupar conjuntament amb les àrees de comerç i promoció 
econòmica. 

Roses és una destinació turística consolidada pel que fa al turisme de Sol i platja, però creiem 
necessària la creació d’una oferta complementària a aquesta que permeti a la gent que ens 
visita tenir alternatives i d’altra banda, però no menys important, cal millorar la nostra oferta 
per atraure una altra tipologia de visitants que cerquen quelcom més que un bon lloc per 
relaxar-se anant a la platja i caminant pel passeig marítim. Les eines per aconseguir-ho les 
tenim, cal apostar-hi i creure en elles.  

La NATURA, la GASTRONOMIA i el PATRIMONI HISTÒRIC han de ser els pilars bàsics sobre els que 
Roses ha de construir un producte turístic potent que doni a conèixer la nostra ciutat arreu i que 
permeti l’ampliació d’una temporada turística cada cop més curta, generant així més llocs de 
treball i, per tant, mésriquesa per al nostre municipi i més riquesa per a tots els rosincs.  

Poques poblacions compten amb una riquesa pel que fa al patrimoni històric i monumental tan 
gran i tan diversa com tenim la sort de gaudir a la nostra ciutat i aquest ha de ser un element 
bàsic i indispensable sobre el que hem de treballar. La CIUTADELLA i el CONJUNT MEGALÍTIC es 
situen entre els millors exponents de Catalunya d’entre els espais de la seva tipologiai són 
elements que per si sols ja mereixen una visita però no són els únics elements patrimonials que 
tenim a Roses, el POBLAT VISIGÒTIC és un jaciment únic al nostre país per la seva cronologia i 
característiques,  el CASTELL DE LA TRINITAT és un magnífic exponent de l’arquitectura militar 
costanera de l’època moderna, i així podríem seguir amb un llarg llistat:el Far, Punta Falconera, 
etc. Tots aquests elements que podem trobar en el nostre municipi ens permetrien resseguir la 
història mediterrània i fer una magistral classe d’història. 

La gastronomia també és un valor que cada cop pren més rellevància pel que fa a l’àmbit del 
turisme i això queda ben palès en la multitud de fires i festes i jornades que es fan en molts 
municipis del nostre país. Roses, per la seva situació geogràfica, ha sigut tradicionalment una 
població marinera i per aquest motiu, el PEIX i els productes del MAR tenen una especial 
rellevància en les nostres tradicions culinàries, però tampoc podem obviar que ens trobem en un 
país mediterrani i en aquest sentit, no podem perdre de vista ni menysprear la importància que 
han tingut sempre dos dels cultius clàssics d’aquestes contrades com són la vinya i l’olivera i els 
productes que se n’extreuen, el VI i l’OLI. 

El tercer element bàsic a que fèiem referència és la natura i no pot ser de cap altre manera ja 
que ens trobem a les portes de dos parcs naturals com són el CAP DE CREUS i els AIGUAMOLLS DE 
L’EMPORDÀ i molt a la vora d’un altre espai d’interès natural com és el massís de l’ALBERA. 
Aquests tres parcs també han de formar part dels eixos vertebradors de la renovada oferta 
turística que proposem i és que cada cop trobem més persones amants de la natura a qui els 
agrada passejar pels espais que aquesta ofereix i realitzar altres activitats que es poden fer a 
l’aire lliure. 

Actualment ja comptem amb una potent infraestructura turística i hostalera amb nombrosos 
hotels i apartaments així com establiments de restauració que permeten als nostre visitants 
poder escollir entre una molt variada i àmplia oferta i amb una important quantitat de comerços 
de qualsevol tipologia. Però aquesta àmplia oferta es veu considerablement reduïda fora de la 
temporada turística i s’ha de treballar molt dur i colze a colze entre els ens públics i les 
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empreses privades per capgirar aquesta situació. És, en tot cas, l’Ajuntament qui ha de prendre 
la iniciativa i obrir el camí per a que les empreses el segueixintot promovent accions que 
atreguin a la gent als nostres establiments i al llarg de tot l’any. En el que la ciutat va, al nostre 
entendre, molt endarrerida és en l’aplicació de les noves tecnologies. Roses s’ha d’adaptar als 
nous temps, i en matèria de turisme aquesta és una afirmació que es demostra cada cop d’una 
forma més evident per la davallada del nombre de persones que ens visiten i, encara més, pel 
descens pel que fa a les pernoctacions que realitzen els nostre visitants. El context econòmic en 
que vivim és un factor important a l’hora d’analitzar aquesta problemàtica, però, al mateix 
temps, no pot servir d’excusa per evitar fer autocrítica i analitzar la situació que viu Roses com 
a destinació turística. Les noves tecnologies han d’esdevenir una eina fonamental per a que 
Roses es situï dins el mapa mundial de destinacions turístiques i en aquest sentit, adaptar-nos a 
elles és fonamental.  

 
 
1. Crear un producte i una marca potents que situïn Roses dins el mapa del turisme cultural. 

 
El patrimoni cultural rosinc ha d’esdevenir el fet diferencial del nostre municipi i és per aquest 
motiu que hem de treballar molt dur per situar la nostra ciutat com un dels referents del nostre 
país pel que fa al turisme cultural. El patrimoni de Roses ha d’esdevenir un motor econòmic per 
si mateix. I no només parlo dels monuments més coneguts, que en alguns casos s’ha de millorar 
la seva senyalització, sinó que  també considerem molt important la posada en valor dels 
diferents elements d’interès que es troben repartits pel centre de la ciutat i que en moltes 
ocasions passen desapercebuts pels mateixos rosincs. I en aquest últim grup també volem 
incloure el port, i per extensió la pesca, que també ha d’esdevenir un element turístic important 
pel nostre municipi. 

 
2. Utilitzar les noves tecnologies i les xarxes socials per al foment del turisme i el comerç de 
la nostra ciutat. 

Actualment el nostre municipi està completament desfasat en el món de les noves tecnologies i 
això, en ple segle XXI i en una població turística com la nostra, no ens ho podem permetre. Per 
exemple, Roses no pot no comptar amb una aplicació per a mòbils gestionada des de 
l’Ajuntament i que permeti als rosincs i a  tots aquells que ens visiten descarregar-se-la i tenir 
accés a tota la informació del nostre municipi, des dels horaris per visitar el Castell de la Trinitat 
a l’agenda municipal, passant per fer la reserva d’entrades per al teatre, entre altres utilitats. 
Alhora també considerem important dinamitzar les xarxes socials municipals, que són una 
magnífica eina de difusió per a la nostra població.  

!
3. Instal·lar zones Wi-Fi gratuïtes a tot el municipi que permetin l’accés lliure tant a rosincs 
com a visitants. 

El que exposàvem en l’apartat anterior ha d’anar complementat amb un altre servei, també 
indispensable, com és la instal·lació al municipi d’una xarxa Wi-Fi (gratuïta però d’ús limitat) 
que permeti als visitants accedir a la xarxa i per tant als serveis que l’Ajuntament hi ofereix. No 
té sentit engegar una campanya de senyalització del patrimoni amb codis QR si la gent que ho ha 
de consultar no té connexió a Internet o aquesta els suposa una despesa massa elevada. 

 
4. Millorar les relacions amb els municipis del nostre entorn creant sinergies beneficioses 
per a totes les poblacions. 
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Ben a la vora de Roses trobem municipis veïns amb els que ens uneixen la història i la geografia 
com són Castelló d’Empúries i l’Escala, principalment, però també d’altres com Sant Pere 
Pescador i, fins i tot, Figueres. Hem d’establir amb aquests municipis del nostre entorn llaços i 
col·laborar tots junts permeten l’ampliació de l’oferta i de serveis creant sinergies beneficioses 
per a totes les poblacions. El treball cooperatiu pot ser, pel que fa al turisme, molt beneficiós, 
en aquest cas. 

 
5. Incentivar als comerços per a que mantinguin obert tot l'any. 

Treballarem activament amb els empresaris del sector del comerç i amb els hotelers del 
municipi per promoure accions i incentius que facilitin a aquests empresaris mantenir obert els 
seus establiments més enllà de la pròpia temporada alta. 

 
6. Promoure activitats al carrer que facilitin el moviment de persones incentivant el comerç 
de la ciutat. 

Hem de recuperar la vida al carrer. És important crear un calendari d’activitats pels carrers de 
Roses que animin als rosincs i a la gent que ens visita a passejar-hi, incentivant així el comerç a 
la ciutat. Aquestes activitats, però, no poden ser com un bolet sorgit enmig del bosc i tractar-se 
de fets puntuals. Han de tenir un mateix guió i un contingut coherent que els vertebri. Un bon 
exemple d’això és el Nadal. Posant nadales al carrer, creant una fira/mercat amb productes 
nadalencs, fent activitats per als nens, etc. Amb aquestes actuacions es crea un ambient que 
convida a la gent a passejar pels carrers i a realitzar les compres en els nostres comerços. 
Aquest és només un exemple de quelcom que es pot fer també en altres èpoques de l’any. 

 
7. Optimitzar i potenciar els recursos i espais municipals d'ús turístic.  

Ca l’Anita és un exemple claríssim d’espai municipal infrautilitzat. Té una situació fantàstica al 
centre de la ciutat i està completament desaprofitat. Creiem que aquest seria un bon espai per 
situar una petita seu, durant la temporada de més afluència de visitants, de l’Oficina de 
Turisme. Hem de facilitar l’accés als visitants a aquest servei i aquesta seria una bona manera de 
fer-ho. Aquest de Ca l’Anita és només un dels equipaments municipals d’ús turístic l’ús del qual 
és pot optimitzar per que n’hi ha d’altres. 

 
8. Potenciar la gastronomia per tornar a situar Roses en el mapa del turisme gastronòmic. 

Més enllà de restaurants d’alta gamma, l’impuls i el renom dels quals hem d’aprofitar, trobem a 
la nostra ciutat i als seus voltants productes gastronòmics de gran qualitat i de reconegut 
prestigi que permeten l’elaboració d’una cuina arrelada al territori i amb característiques 
pròpies. El nostre municipi forma part o és ben a la vora de dues Denominacions d’Origen com 
són l’Oli i el Vi de l’Empordà i per descomptat, tenim el millor peix de la Mediterrània, sinó del 
món. Aquests elements i altres poden permetre que Roses esdevingui un referent gastronòmic i 
en aquest sentit treballarem en la creació d’un segell de gastronomia de qualitat. !
9. Promocionar el municipi com a seu de congressos. 

Actualment Roses disposa de molts espais municipals infrautilitzats que es podrien utilitzar per a 
la realització de congressos amb els que podríem dinamitzar el municipi fora de la temporada 
estival. Ca l’Anita, el Teatre Municipal, el nou Centre Cívic  que es construirà allà on hi havia 
l’antiga SUF i altres espais són llocs idonis per a la celebració d’aquests esdeveniments. Des de 
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l’Ajuntament podem cercar empreses interessades a celebrar els seus congressos, jornades o 
reunions en el nostre municipi oferint aquests espais i fins i tot oferint la possibilitat de realitzar 
altres activitats, incentivant les pernoctacions als establiments de la ciutat i el consum en els 
nostres establiments.  !
10. Ordenar la xarxa de camins i senders del municipi en els parcs naturals incentivant el 
turisme de natura i senderista. 

La situació geogràfica del nostre municipi fa, que a més de gaudir d’una de les més belles badies 
del món i d’unes postes de Sol espectaculars, tinguem quasi la meitat del territori dintre de 
l’espai que ocupen dos parcs naturals com són els Aiguamolls de l’Empordà i el Cap de Creus. Per 
aquest motiu hem d’ordenar, mantenir i senyalitzar (en col·laboració amb els òrgans gestors dels 
parcs) tota la xarxa de camins i senders que hi podem trobar, condicionant-los per a que puguem 
gaudir dels meravellosos paisatges que ens ofereixen i incentivant el turisme de natura i 
esportiu, habilitant aquests camins per a “runners”, senderistes i cicloturismes.  

!
11. Posar a l’abast dels aturats de Roses un seguit d’eines i mecanismes que els facilitin la 
recerca de feina, alhora que els permeti millorar la seva formació mentre es trobin en 
aquesta situació.   

Hem de treballar molt dur per disminuir el nombre d’aturats del nostre municipi i en aquest 
sentit hem de crear borses de treball útils i actualitzades i promoure que les empreses 
adjudicatàries contractin a gent d’aquestes borses. Mentre aquesta condició d’aturats es 
mantingui, hem d’oferir una formació continuada no formal  que permeti, sobretot als aturats 
de llarga durada l’adquisició de coneixements i destreses que els permetin desenvolupar altres 
feines diferents a les que sempre s’havien dedicat. 

!
12. Incentivar la creació de noves empreses i comerços fomentant l'emprenedoria i la 
innovació empresarial.  

Un altre element que considerem indispensable per la Roses del futur és el recolzament que des 
de l’Ajuntament s’ha de donar als nous emprenedors que cerquen una oportunitat laboral o 
volen crear una empresa al nostre municipi. Hem de saber aprofitar el talent que tenim a Roses i 
evitar que aquest s’escapi. Aquesta mesura va encaminada a dinamitzar el teixit comercial i 
empresarial de la ciutat fent-lo més viu i una  de les eines que  impulsarem és la creació d’una 
xarxa de treball cooperatiu o coworking. 

!
13. Treballar colze amb colze amb empresaris, associacions, entitats per trobar solucions a 
les problemàtiques que es presenten. 

Creiem que és indispensable tenir un contacte directe amb tots els representants del món 
turístic i comercial de la nostra ciutat per poder treballar conjuntament aportant idees que 
millorin el sector i cercant solucions a les diferents problemàtiques que es puguin esdevenir. En 
aquest sentit, tenim un especial interès per treballar en dos elements que considerem molt 
importants, el Mercat Municipal, del que s’ha de fer un seriós replantejament del model 
treballant conjuntament amb els paradistes actuals i altres ens que puguin estar afectats i, en 
segon lloc, volem treballar amb els empresaris del sector i posar solució a la problemàtica que 
es genera cada estiu al nostre municipi amb les autocaravanes.  
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MEDI AMBIENT 
Garantia per a un desenvolupament local sostenible 

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i 
que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política. La sostenibilitat no és una opció 
ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa 
bàsica per a les polítiques modernes que , de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la 
justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures. 

Cada poble i cada ciutat s’ha de veure com un sistema en interacció amb el seu entorn, i aquest 
punt de vista ha de regir el nostre plantejament en dissenyar una Roses que contribueixi a un 
nou model de desenvolupament orientat a la millora constant de la qualitat de vida de la 
ciutadania, sota paràmetres i criteris del segle XXI. 

Volem traçar estratègies de desenvolupament local sostenible que aniran més enllà de la durada 
d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes 
estratègies han d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials del 
municipi i marcar el full de ruta cap a l’assoliment d’un model de desenvolupament i de millora 
de la qualitat de vida perdurables. 

!
1- Recuperar i actualitzar el Pla d’Acció local per la Sostenibilitat (PALS) (Agenda 21). 
Redefinir els objectius a assolir i planificar les accions a desenvolupar. 

L’Ajuntament de Roses té aquest pla redactat des de fa temps, però no l’ha arribat a dur a 
terme sencer, per tant, ens comprometem a redefinir les línies estratègiques, objectius , accions 
perquè la Roses actual esdevingui sostenible ambiental, social i econòmicament, amb 
participació ciutadana i amb polítiques transversals per esdevenir un model de poble sostenible 
a tots els nivells. 

A més a més proposem: 

- Apostar per un model de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos, amb uns 
centres urbans forts i cohesionats i ben relacionats amb les urbanitzacions. 

- Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les 
masses forestals, i elaborar plans de gestió i preservació, en l’àmbit local, dels espais oberts 
interès ecològic o paisatgístic 

- Treballar per trobar la plena integració entre la protecció del territori i l’activitat del sector 
primari, perquè interactuïn i es reforcin mútuament i no a l’inrevés, com sovint passa. 

- Establir estratègies de desenvolupament local en tots els sectors a partir de la presència de 
figures de protecció de cada territori. La ciutadania ha d’acabar considerant la protecció del 
territori com una oportunitat única de desenvolupament. 

- Bona gestió dels recursos en l’àmbit municipal ( estalvi d’aigua, energètic, etc.) 

!
!
!
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2- Impulsar la creació d’un centre d’interpretació del Parc del Cap de Creus a Roses 

Considerem que a la Punta Falconera seria el lloc idoni per poder dur a terme aquest projecte. 
Haurem de treballar, juntament, amb la direcció del Parc i poder destinar aquest espai a altres 
serveis de gaudi pels turistes i pels nostres ciutadans. 

A més a més, podem destinar aquest indret a l’estudi de les aus Marines, del fons marí, etc., 
juntament amb Universitats d’arreu de Catalunya. És un projecte transversal que pot incloure un 
treball amb diferents àrees. 

!
3- Redimensionar els sistemes de recollida de residus i impulsar la creació d’una planta de 
compostatge a la Comarca. 

Actualment tota la matèria orgànica que es genera a Roses, ha de ser traslladada a la Planta de 
Compostatge d’Olot. Necessitem amb urgència una planta de Compostatge a l’Alt Empordà, i des 
d’ERC treballarem perquè aquest projecte sigui possible. D’aquesta manera, tots els Hotels i 
Restaurant podran separar la matèria orgànica que generen, a més a més, els particulars també 
ho podran fer i també, podrem instal·lar contenidors de brossa de jardineria. 

!
Roses, cap al Residu Zero 

- Promoure el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les 
polítiques de reciclatge 

- Establir un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç 
local per avançar cap a aquests objectius. 

- Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels hàbits 
tradicionals no malbaratadors de recursos – cabàs, bossa del pa, etc. 

- Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de 
sistemes de dipòsit, desenvolupament i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al comerç amb 
assessorament i suport tècnic directe. 

- Renunciar a augmentar el pes de la valorització energètica de residus, prioritzant 
l’aprofitament material i disminuint paulatinament l’aportació a abocadors. 

!
4- Promoure Horts urbans municipals, socials i ecològics. 

Treballar per la creació d’un parc hortícola urbà que funcioni com una eina social i ecològica. 

La creació d’aquests horts té diferents objectius: 

- Permetre a persones amb risc d’exclusió social que demanen ajut alimentari a l’ajuntament, 
aconseguir mitjançant el seu treball bona part del menjar que consumeixen les seves famílies. 
També es pot estudiar permetre vendre una part de la collita per obtenir uns ingressos 
mínims. 

- Educació. Creació de cursos destinats a l’ensenyament de tècniques de jardinera, tècniques 
agràries, viverisme, etc. D’aquesta manera pot millorar l’oferta laboral dels alumnes. 
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- Promoció de camps abandonats, disminuint la càrrega de foc en cas d’incendi i embellint el 
paisatge i el paisanatge. 

!
5- Treballar per la dignificació i el respecte de la vida dels animals, i crear zones exclusives 
per seu gaudi 

- Declarar Roses “Ciutat amiga dels Animals”. Des de ERC Roses treballem , per la dignificació i 
el respecte de la vida dels animals amb qui compartim tant els espais urbans com els rurals o 
naturals. 

- Elaborar programes transversals i interdepartamental dins dels ajuntaments per socialitzar la 
necessitat de l’adopció, el no-abandonament i la tinença responsable dels animals de 
companyia 

- Treballar de forma mancomunada entre entitats locals i supramunicipals per a la creació d’un 
Refugi per acollir animals. 

- Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença responsable adreçats a escolars. 

- Creació de diferents zones adequades pel gaudi dels animals domèstics (pipi-cans) 

- Promoció del cens dels animals domèstics i animals perillosos. 

- ERC Roses es posiciona en contra de la Tradicional Empaitada d’ànecs i del Correbous de festa 
major, però com que apostem per la Participació Ciutadana, serà un punt que farem que ho 
decideixi el mateix poble de Roses. S’escoltarà a tothom i es farà un bon programa de 
participació per tal que tots els ciutadans hi puguin participar. 

!
6- Millorar la gestió dels riscos naturals (incendis, inundacions, contaminació, vent), 
fomentant la sostenibilitat i la recuperació de fauna i flora del medi. 

Per poder dur a terme aquest punt, és imprescindible que Protecció Civil s’instal·li al nostre 
municipi. El sistema de Protecció civil és un servei públic que aglutina tots els sistemes de 
prevenció i actuació davant de riscos naturals, tecnològics o de qualsevol altre origen. 

La Generalitat de Catalunya té plenes competències en matèria de Protecció Civil, amb dues 
excepcions: la titularitat de la seguretat nuclear i salvament marítim. Els plans de protecció civil 
poden ser territorials, especials, per a un risc o esdeveniment específic i d’autoprotecció. 

Plans de protecció civil territorials.  Són obligatoris per als municipis amb més de 20.000 
habitants i els que són més petits però es consideren turístics o de risc especial per la situació 
geogràfica o l’activitat industrial. Tot i això, es recomana l’elaboració de plans bàsics 
d’emergència en els municipis que no tenen l’obligació legal de fer-ho. 

Plans de protecció civil especials. S’han de fer davant d’emergències produïdes pels riscos 
d’inundacions, sísmics, químics, de transport de mercaderies perilloses, d’incendis forestals i 
volcànics. Tot i que el Govern de la Generalitat redacta els plans especials, els ajuntaments on 
s’apliquen han d’incorporar en els seus plans d’actuació municipal. Roses pot redactar un pla 
especial per seguretat a les platges i temporals. 

 Les propostes per protecció civil són les següents: 

- Crear una oficina tècnica de protecció civil 
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- Elaborar el pla municipal de protecció civil 

- Dotar els serveis amb sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i gestió 
d’emergències. 

!
7- Millorar els itineraris naturals, camins i vorals de rieres del municipi incentivant el turisme 
de natura i senderista i el gaudi dels ciutadans. 

- Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural de Roses com a element 
que configura la identitat local i potenciar-la com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat 
econòmica. 

- Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals i els antics traçats de carrilets o 
similars i la seva infraestructura 

- Promoure els itineraris i centres d’interpretació de natura, històrics i d’interès etnològic. 

- Promoure els acords de custòdia, per implicar tots els agents – fins i tot externs – en la gestió i 
millora del medi local. 

!
8- Desestacionalitzar les platges, fomentar l’ús sostenible del litoral i obtenir, de nou, la 
Bandera Blava. 

- Desestacionalitzar les platges , poder fer un ús tot l’any d’aquestes (organitzar diferents 
campionats esportius, culturals, educacionals etc.) 

- Augmentar els serveis a les platges ( a nivell activitats aquàtiques, serveis públics, serveis de 
vigilància, de socorrisme, etc.) 

- Obtenir de nou la Bandera Blava per poder promocionar Roses a nivell televisiu i de xarxes 2.0 
( Actualment existeix una aplicació pels mòbils i tauletes  de la Generalitat de Catalunya on 
Roses no hi surt, ja que, no té bandera blava a nivell de platges) 

- Mantenir les certificacions ISO 14001 i EMAS (és una bona acció que ja fa 10 anys que tenim i 
volem seguir mantenint) 

- Estudiar zones exclusives a les platges per famílies amb nadons, per gent gran, per animals, 
etc. 

- Fomentar l’ús sostenible del litoral (manteniment de les platges, enderroc de la Depuradora 
de Marisc, gestió del Far, zona Falconera) 

!
!
9- Fomentar l’Educació ambiental a nivell escolar i treballar perquè, com a mínim, una 
escola del municipi es converteixi en “Escola verda”. 

- Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de la nostra 
quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions personal de la ciutadania. 
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- Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, del 
coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle de residus, de l’impacte de les 
emissions, etc. 

- Promoure, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a la 
conscienciació ambiental de la ciutadania 

- Acostar la ciutadania al coneixement d’activitats que tenen lloc en el medi natural però que 
sovint són poc conegudes: pesca marítima comercial, el pasturatge, els agents rurals… 

- Aprofitar la construcció de la nova escola “Montserrat Vayreda” i adaptar-la al concepte de 
sostenibilitat per tal que es converteixi en Escola Verda. 

!
10- Potenciar la mobilitat sostenible 

- Promocionar la mobilitat a peu i en bicicleta i l’espai urbà de convivència 

- Reordenar la circulació dels vehicles a motor 

- Mobilitat en transport públic col·lectiu 

- Millora de la qualitat ambiental urbana 

- Ordenar i gestionar la mobilitat urbana 

- Educar per una mobilitat més sostenible 

!
11- Sanitat Ambiental 

- CONTROL D’AUS URBANES: El control de les poblacions d'aus urbanes (coloms i altres ocells) 
correspon als ajuntaments, d'acord amb l'establert a l'article 16 del text refós de la Llei de 
Protecció dels Animals , i són aquests els responsables de prendre les mesures més adients a l' 
espai de domini públic per tal d'evitar o reduir els possibles problemes de salut, urbanístics i les 
molèsties que ocasionen, vetllant alhora per mantenir un equilibri que permeti la convivència 
amb garanties de salubritat. 

Proposem: Establir Plans de Control integral per tal de poder informar als veïns i propietaris 
d’immobles sobre les mesures que cal adoptar i si escau, prendre les mesures oportunes per a 
que s’acompleixin les directrius marcades des de l’Ajuntament. 

- INSALUBRITAT EN HABITATGES: La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya estableix que els 
ajuntaments tenen competència en matèria de control sanitari d'edificis, habitatges i llocs de 
convivència humana. 

Proposem: Crear un consell d’actuació que impliqui la col·laboració i el treball interdisciplinari 
de diferents àrees municipals i d’altres institucions. 

- LEGIONEL·LISI:  La prevenció i control de la legionel·losi, d’acord amb el Reial Decret 865/2003 
i el Decret 352/2004 insta els municipis a dur a terme una sèrie d’activitats: 

- Manteniment i control del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius. 
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- Funció inspectora de les instal·lacions de baix risc: Humectadors, fonts ornamentals, sistemes 
urbans de rec per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a l'aire lliure, sistemes 
d'aigua contra incendis, sistemes d'aigua d'instal·lacions interiors d'edificis no previstos a 
l'article 2.2 c. del decret 352/2004 i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir 
aerosols. 

- Programes d'autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) basats en el sistema d'anàlisi de 
perills i punts de control crític per a la prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions de 
titularitat municipal. 

Proposem: donar la màxima informació a totes les empreses que ho necessiten, per tal de poder 
evitar alertes per Legionel·losi a Roses. 

- PLAGUES URBANES: La llei 18/2009, del 22 d'octubre , estableix al seu article 52.g com a servei 
mínim dels ens locals la gestió dels riscs per a la salut derivats dels animals domèstics, dels 
animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. El control de les plagues 
urbanes està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats 
d'artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties anomenades zoonosis i 
garantir la salubritat dels llocs i edificis públics. 

Proposem: Vetllar perquè el sistema de control de plagues es realitzi amb mitjans alternatius als 
pesticides. I treballarem per poder crear un servei d’atenció al ciutadà pel control de plagues 
urbanes en espais privats. 

- SEGURETAT ALIMENTÀRIA:  d'acord amb l'establert en matèria de seguretat alimentària a la Llei 
18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública , els ajuntaments tenen assignades competències 
adreçades a la prevenció dels riscos per a la salut relacionats amb els aliments en les activitats 
del comerç minorista, la restauració, la producció d'àmbit local i el transport urbà d'aliments. 

Proposem: 

- Realitzar aquest servei des de l’Ajuntament i portar un control exhaustiu de tots els comerços 
implicats. 

- Oferir suport tècnic als comerços implicats. 

!
!
!
!
!
!
!
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SEGURETAT CIUTADANA 
!
La concepció  de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a garantir el dret a viure segur i el 
dret a la llibertat, i a garantir igualment les condicions de vida de la ciutadania en un àmbit de 
pau i de convivència, avalador de la resolució dels conflictes més greus amb un exercici 
ponderat i sempre justificat de la coacció. Com més llibertat, més seguretat, com més cobertes 
estiguin les necessitats bàsiques de les persones i més confiança tinguin en el bé comú, més 
seguretat. La conclusió, doncs, és que la seguretat és un aspecte que es treballa de forma 
transversal en el conjunt de polítiques públiques, també de les municipals. 

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts, els prismes des dels 
quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui, aquests prismes 
s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, estem parlant al mateix temps de sensació de 
seguretat, de percepció social del risc, de globalització de la sensació d’inseguretat i de la 
confusió, de vegades volguda, entre convivència i seguretat. 

A les ciutats i als pobles, la convivència és fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat; 
l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber 
treballar la convivència des del seu espai i a partir de la mediació i, si escau, del tracte dels 
problemes convivencials com a fets il·lícits administratius, i no convertir els problemes derivats 
de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat, en què la coacció i l’ús de la força 
hi tenen sempre un paper determinant. 

La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat han 
provocat que els reptes de la seguretat s’hagin multiplicat exponencialment. Són moltes, les 
noves formes de risc que es van generant i, per contra, la ciutadania exigeix cada cop més el seu 
dret a sentir-se segura en el seu entorn i, per extensió, en els seus pobles i ciutats.  

Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra en termes de seguretat estan 
enfocades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què 
la convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més lliure i avançant possible cap a una 
societat cada vegada més justa. 

Pel que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil, els municipis tenen 
competències sobre seguretat i vigilància en: 

- Seguretat en llocs públics. 

- Ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes. 

- Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis 

- Protecció del medi, salubritat pública, transport públic de viatgers i subministrament d’aigua i 
enllumenat. 

!
Tot i això, l’àmbit de la seguretat en sentit ampli, com ja hem dit, és transversal i és present en 
moltes accions de la gestió municipal. Les accions de prevenció, tenir cura de la gent gran, 
evitar els accidents infantils, implicar-se en la lluita contra els efectes de la violència de gènere 
d’igual manera que ens hem implicat contra la lluita del delicte, etc., són accions en què, al 
marge de l’àmbit competencial, els ajuntaments s’hi han d’implicar com a institucions més 
properes a la ciutadania. 
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!
Policia local i Mossos d’Esquadra 

El sistema policial català està conformat pel Cos de Mossos d’Esquadra i els 216 cossos de 
policies locals de 216 municipis que en tenen. La resta de municipis de Catalunya tenen com a 
policia de referència els Mossos d’Esquadra. 

No hi ha una normativa comuna per a les policies locals, tret de la Llei 16/1991, de les policies 
locals. Al marge del contingut d’aquesta Llei, cada ajuntament dels municipis més grans de 
10.000 habitants té la potestat d’organitzar el cos de policia local amb el nombre d’agents, 
l’uniforme, els sous i l’organització que cregui oportú. 

La distribució de competències entre els cossos de policia local i els Mossos d’Esquadra s’articula 
mitjançant convenis amb els ajuntaments i es concreten amb la junta local de seguretat, que 
està presidida per l’alcalde i estableix la delimitació territorial i la complementarietat de les 
diverses tasques policials, en funció, normalment, de la capacitat operativa de cadascuna de les 
policies Locals. 

Els agents locals tenen competències en trànsit en vies urbanes (accidents, denúncies, 
controls...), per fer complir les ordenances i normatives municipals i en seguretat i ordre públic 
en activitats municipals, una competència compartida amb el Cos de Mossos. 

Seguretat viària 

La Generalitat de Catalunya té les competències en matèria de trànsit, circulació de vehicles i 
seguretat viària, que executa mitjançant el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de la 
Policia. 

Els ajuntaments tenen les competències per gestionar i controlar el trànsit en vies urbanes i 
interurbanes que passin pel nucli urbà (travessies), adoptar mesures per garantir la seguretat i la 
fluïdesa en el trànsit i denunciar les infraccions de les normes de trànsit. 

!
PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES 

!
Prevenció i ciutadania 

- Incorporar programes de detecció i lluita contra la violència de gènere i la violència en 
l’àmbit de la família. Fomentar l’atenció personalitzada a les víctimes. 

- Establir un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia. 

- Incorporar programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues en col·lectius 
vulnerables. 

- Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinàries contra el vandalisme urbà. 

- Establir normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i animals 
potencialment perillosos, que vetllin pel dret dels animals i que garanteixin que els 
propietaris les coneguin. 

- Es recomana que es facin taules sectorials de treball, per coresponsabilitzar tots els àmbits de 
la gestió pública amb la seguretat i per resoldre fenòmens, incidències i problemàtiques 
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relacionades amb la seguretat: taula d’urbanisme i seguretat, coordinació serveis de seguretat 
amb els consells escolars, salut i seguretat... 

- Atenció a col·lectius més vulnerables 

- Prevenció en la desatenció a la gent gran. 

- Camins segurs, sense accidents, per a la gent gran (ferm, pendents, baranes, passos vianants, 
neteja de neu). 

- Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens no hagin de compartir espai amb 
animals domèstics.  

- Protocols de detecció de la infància en risc. 

- Promoció dels camins escolars segurs. 

- Accions de prevenció i protecció específics per a riscos propis dels municipis (canals, rius, 
mines, penya-segats, animals salvatges). 

- Participació ciutadana 

- Creació del Consell de seguretat i les assemblees de seguretat de barri amb la participació del 
teixit veïnal i social. 

- Involucrar els agents veïnals i socials en tasques de conscienciació, prevenció i detecció de 
riscos i promoció de la convivència. 

- Fomentar la participació ciutadana en les campanyes de conscienciació: agents cívics, 
informadors, exemples veïnals. 

- Desplegar un servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia local, per 
intervenir i atendre conflictes veïnals i de convivència. 

- Possibilitar el pacte ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci nocturn. 

- Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció, les agrupacions 
de defensa forestal, els bombers voluntaris, protecció civil... 

!
Policia 

- Incorporar l’estratègia de la policia de proximitat a partir dels cossos de policia local, per 
afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, la millora de la percepció ciutadana i l’eficiència 
en la gestió de la seguretat. 

- Establir protocols d’actuació de les policies locals per a fenòmens derivats de la convivència, 
l’espai públic i el civisme, evitant diversitat de criteris en l’actuació. 

- Facilitar, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, els procediments de denúncies itinerants 
in situ. 

- Establir els quadres de sous dels membres de la policia local seguint les recomanacions de les 
associacions de municipis, associacions professionals de la policia local, sindicats i altres 
col·lectius, evitant els diferencials respecte a altres cossos policials equiparables. 
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- Unificar el disseny dels uniformes de la policia local amb el d’altres municipis propers, mentre 
no hi hagi una normativa general al respecte. Dotar de tots els EPI (Equip de Protecció 
Individual) necessaris a tots els integrants del cos de Policia Local. 

- Promoure la implicació i el treball conjunt de la policia local o vigilants locals amb la resta de 
serveis municipals. 

- Fomentar la formació i el reciclatge dels agents de les policies locals. 

- Incrementar la coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les 
juntes locals de seguretat, i avaluar conjuntament els programes de prevenció i coordinació 
en matèria de seguretat. 

- Fomentar aquesta coordinació amb l’ús d’eines informàtiques, de treball, consulta i de 
comunicació comuns entre tots dos cossos.  

- Impulsar i reforçar les juntes locals i regionals de seguretat, i garantir la presència i la 
direcció funcional dels alcaldes en aquests òrgans. 

- Potenciar les meses de coordinació operativa com a corretges de transmissió derivades dels 
acords de les juntes de seguretat local.  

- Garantir la participació del món local en la planificació operativa i en l’assignació i 
aprofitament de recursos policials i d’emergències de caràcter supralocal. 

- Elaborar un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la policia local. 

- Gestió de la mobilitat i la seguretat viària 

- Suport institucional al municipi a l’adopció i suport a la Visió Zero - concepte bàsic de la 
seguretat viària i respect e entre els ciutadans 

- Elaboració d’un pla local de seguretat viària. 

- Pacte juvenil de prevenció dels accidents de trànsit. 

- Accions de prevenció amb els joves i l’oci. 

- Elaborar un pla local de millora de punts negres i conflictius i detectar els trams de 
concentració d’accidents que pugui haver al municipi, per millorar la seguretat viària. 

- Millora de la mobilitat dels vianants i del transport públic. 

- Senyalització, informació i conscienciació de l’ús de la bicicleta, sempre que la xarxa viària i 
l’orografia de la població ho facin possible. 

- Impulsar o promoure programes d’educació viària a les escoles, amb la implicació de la policia 
local i altres agents de la comunitat. 

- Establir controls d’alcoholèmia i drogues periòdics i coordinats amb els Mossos d’Esquadra. 

!
!
!
!
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Protecció Civil 

- Crear una oficina tècnica de protecció civil. 

- Elaborar el pla municipal de protecció civil. 

- Dotar els serveis i municipis dels sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i 
gestió d’emergències 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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URBANISME 
!
Punt 1. 

Planificar de forma exhaustiva les obres municipals. Sense acumular-les totes en el mateix 
període per interessos electoralistes. 

Considerem vital per la bona circulació de Roses, el bon estacionament i sobretot per no 
perjudicar en excés la vida diària del ciutadà. 

Una bona planificació del calendari d'obres de Roses, permetrà la seva bona gestió i molestar el 
menys possible la vida de la gent de Roses. 

Creiem que actualment la població reclama una millor gestió de les obres públiques realitzades 
a Roses, mitjançant l'establiment d'un calendari programat dels 4 anys de mandat es pot fer una 
bona distribució d'aquestes en l'espai temps. 

Som conscients que algunes obres s'han d'executar un cop rebudes les subvencions o aprovats els 
projectes, tot i això moltes d'elles es poden planificar amb antelació. 

També un element important d'aquesta planificació és la bona comunicació del 
desenvolupament, de l'inici i evolució de les mateixes, ja que quan es realitzen unes obres al 
poble el més afectats sempre són els veïns. 

També mitjançant aquesta planificació s'intentarà evitar tenir en desenvolupament obres de 
gran format en períodes en què el poble tingui un elevat nombre de turistes, això implicarà la 
realització de les mateixes en períodes hivernals, deixant per períodes de més afluència turística 
les obres de menor dimensió. 

!
Punt 2. 

Millorar els serveis de les urbanitzacions: accessos, escombraries, seguretat vial, etc. 
Equiparant-los als del nucli urbà. 

Volem millorar les urbanitzacions fins a equiparar les al nivell del nucli urbà. Durant els anys les 
urbanitzacions han anat quedant obsoletes pel que fa a serveis. 

Proposem sobretot una millora en la pavimentació de tots els carrers, una millora de totes les 
voreres perquè tinguin l'amplada de la qual disposen les voreres del poble. 

Creació de parcs infantils i zones/espais verds, per al gaudi dels habitants de les mateixes. 

Incrementar la senyalització vial (senyals/pintura a l'asfalt), ja que actualment és mínima, i això 
implica una inseguretat en la circulació pels seus carrers. 

Pel que fa a la gestió dels residus, creiem que és on hi ha més feina a fer, ja que s'han de 
soterrar tots els contenidors de les urbanitzacions i dotar-ne de més quantitat per urbanització, i 
promoure el contenidor de residus de jardineria, ja que solen ser els llocs on més es generen 
aquests residus. 
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També considerem oportú, establir diàleg amb les companyies telefòniques per poder gestionar 
una millora en el servei telefònic del qual disposen moltes de les nostres urbanitzacions, ja que 
molts cops és bastant deficient. 

Tot això, òbviament, intentant integrar al màxim en l'entorn totes les noves infraestructures i 
noves instal·lacions. 

Volem potenciar molt les urbanitzacions de Roses, ja que considerem que és un punt fort a 
explotar del nostre municipi. 

!
Punt 3. 

Crear i potenciar zones lúdiques. 

Des d'ERC Roses volem ajudar a la creació d'una zona lúdica/d'oci nocturn a Roses. 

Sabem que des de l'Ajuntament no la podem crear directament, però podem ajudar a la seva 
creació, mitjançant l'estudi de la seva localització per tal que molesti el menys possible als 
veïns, que no afecti el descans dels treballadors de Roses, però que alhora sigui accessible a peu 
per tots els habitants de Roses. 

Aquesta zona un cop trobat o trobats els inversors privats es procediria a la seva gestió tant de 
les necessitats per la seva creació com sigui enllumenat, asfaltat i serveis varis. També a 
l'obtenció per part dels inversors privats de les llicències corresponents per cada tipologia de 
local. 

No volem que la gent de Roses molts de cops es vegi obligada a desplaçar-se amb vehicle per 
poder gaudir d'un oci nocturn variat. 

Alhora mitjançant la creació d'aquesta zona d'oci nocturn es generarien més llocs de treball, 
amb la qual cosa reduiríem l'atur a la nostra població. Alhora augmentaria la despesa dels 
ciutadans cosa que al final acabaria repercutint en el poble. 

!
Punt 4. 

Millorar l’estacionament de vehicles a la ciutat. 

Actualment Roses té una manca d'aparcament en el nucli urbà molt elevat, des d'ERC Roses, 
tenim constància que l'execució del pàrquing soterrat de davant de mar és imminent, ja que així 
es va notificar en l'últim pel extraordinari. 

Per tant la nostra proposta, és que si al final l'obra del pàrquing soterrat s'acaba realitzant els 
veïns i residents a Roses, tinguin cert grau de descompte per estacionar-hi fins i tot que es 
puguin crear abonaments de costos molt reduïts. 

Per altra banda una actuació que considerem fonamental per alleugerir el trànsit a Roses, és la 
creació de pàrquings dissuasius a les entrades del poble, els quals evitarien o disminuirien la 
congestió que cada estiu pateixen els habitants de Roses. Hem observat l'aplicació d'aquesta 
mesura en altres municipis i realment poc després de la seva aplicació ha tingut un efecte quasi 
immediat. 

També per part d'ERC Roses proposem la creació de zones verdes i zones vermelles, zones verdes 
per les persones residents al municipi en les quals mitjançant un sistema d'identificació del 

�40



vehicle puguin estacionar sense cap cost en les zones pintades d'aparcament de l'esmentat color. 
Pel que fa a les zones vermelles, es situarien a les zones més comercials de Roses delimitant un 
temps màxim d'estacionament per així millorar la rotació de gent en les zones comercials. 

!
Punt 5. 

Oferir ajuts a la rehabilitació i pintat de façanes. 

Actualment aquestes ajudes estan ja disponibles però des d'ERC Roses, creiem que s'ha de fer un 
pas endavant, i fer un estudi de l'estat de les façanes de Roses, per així poder oferir 
personalment les ajudes a les cases que realment necessitin aquesta rehabilitació. 

Si conservem tot el poble en bon estat, amb els edificis ben cuidats, serà d'un atractiu superior 
per al visitant i per al ciutadà alhora de passejar pel poble. 

També mitjançant la interacció directe amb els afectats aconseguirem que les ajudes siguin més 
eficients i que tothom tingui constància de la disponibilitat i de la forma de tramitar aquestes 
ajudes. 

Alhora que millorem la imatge del poble també millorarem la seguretat vial, ja que una façana 
rehabilitada i ben pintada, sempre disminuirà el risc de possibles despreniments de cornises o 
balcons. 

!
Punt 6. 

Reduir la despesa energètica mitjançant la millora de l’enllumenat públic i instal·lacions 
municipals. 

Actualment l'estat de la il·luminació pública a Roses, no és deficient, però si millorable. 

Implantarem un canvi per transformar tota la il·luminació del poble a bombeta led, sigui de llum 
càlida o blanca, depenent de la zona i el grau de claror que es vulgui subministrar al carrer en 
qüestió i també per evitar qualsevol molèstia als veïns. 

Mitjançant l'aplicació d'aquest canvi aconseguirem una reducció de la despesa energètica que 
portarà a una major inversió en altres àrees necessitades d'aquests diners. Considerem que 
aquest estalvi els primers anys estarà destinat a pagar el canvi de sistema de bombeta, però a 
causa de la durabilitat més gran d'aquest sistema, s'amortitzarà aquest cost amb un període molt 
breu de temps. 

Altrament s'aplicaran mesures d'estalvi de recursos energètics i de subministraments a totes les 
infraestructures municipals, juntament coordinats amb la regidoria de medi ambient per tornar 
tots els edificis de l'Ajuntament en edificis sostenibles verds, i amb el menor consum energètic 
possible. 

En resum volem realitzar una millor gestió dels recursos i edificis municipals. 

!
Punt 7. 

Reordenar els accessos al municipi, per evitar la sinistralitat i problemes de trànsit. 
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Actualment tenim un accés a Roses molt ben planificat com és l'accés de davant de mar, però en 
canvi l'accés superior a aquest, el Mas Mates, s'ha de modificar i adequar per la millora de la 
circulació, sigui d'entrada o sortida del poble, ja que trobem que un dels grans problemes que té 
Roses actualment són els embussos que pateix a l'Estiu i que aquest any s'han donat fins i tot 
abans de la temporada estival. 

Mitjançant la millora d'aquest accés amb un bon pla d'actuació i millora de l'actual disposició de 
la sortida podem arribar a crear un eix per descongestionar el trànsit del Municipi. 

També s'haurà de millorar la sortida del poble per la carretera que va direcció Cadaqués, ja que 
si està ben asfaltada, senyalitzada i amb les voreres acabades, pot ser un altre gran eix 
d'entrada i sortida de vehicles en moments que el trànsit ompli els altres dos accessos. 

Com més fluïdesa donem a la circulació de vehicles al poble, més contents estaran els ciutadans 
i els visitants de Roses. 

!
Punt 8. 

Acabar de soterrar i reorganitzar els contenidors de Roses. 

En l'actualitat s'estan realitzant actuacions pel soterrament dels contenidors a tot el nostre 
poble, per part ERC Roses, creiem que han d'estar tots soterrats amb un futur no molt llunyà, 
però alhora molt ben distribuïts, això ho diguem perquè hi ha molts carrers que els contenidors 
més propers els tenen massa lluny i els veïns s'han de desplaçar excessivament per poder tirar la 
brossa. 

S'ha de fer un bon estudi de la disposició actual dels contenidors soterrats i dels que falten per 
soterrar i realitzar una bona distribució dels que manquen per soterrar, per així realitzar la 
inversió solament un cop, sense necessitat que s'hagin de desplaçar un cop ja estiguin instal·lats, 
ja que això suposa un cost molt elevat innecessari. 

En aquest punt considerem de vital importància controlar molt acuradament on es situen, ja que 
molts de cops la seva localització no és la més idònia, ja que molts de cops estan situats davant 
de comerços o davant d'habitatges particulars, sabem que no és senzill, però per això 
considerem que sempre s'ha de realitzar un bon estudi previ de la localització dels contenidors 
que falten per soterrar. 

Dins d'aquest punt de programa considerem molt important el soterrament dels contenidors a les 
urbanitzacions i la millor distribució dels mateixos, ja que si tot el poble segueix la mateixa 
tendència, les urbanitzacions no tenen per què ser menys. 

!
Punt 9. 

Crear una borsa de treball relacionada específicament, amb la construcció per minimitzar els 
aturats de llarga durada. 

De tots és conegut que la majoria de treballadors aturats de llarga durada, molts d'ells que ja no 
perceben ajuts ni atur, pertanyen al sector de la construcció. 

Des d'Esquerra Republicana crearem una borsa de treball relacionada específicament amb aquest 
sector, ja sigui paletes, peons, arquitectes, delineants, etc. 
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Mitjançant aquesta borsa de treball es volen aconseguir dos objectius, un molt lligat a la 
promoció econòmica i l'altre a l'urbanisme. 

La mesura lligada a la promoció econòmica, es basa, en el fet que un cop tinguem aquesta borsa 
de treball creada es podran oferir cursos de formació i reorientació a altres sectors laborals 
específics per les necessitats d'aquesta gent. Es podrà gestionar molt millor quins cursos són 
necessaris, fins i tot alguns d'ells pactats amb empreses privades, per aconseguir que quan surtin 
dels esmentats cursos els treballadors tinguin feina o pugui realitzar unes pràctiques a l'empresa 
per valorar si el treballador és l'adequat per aquella empresa. 

El segon objectiu, el més lligat amb l'àrea d'urbanisme, és tenir una borsa de treball consultable 
per les empreses constructores, de Roses o de fora del Poble. 

En aquest punt des d'ERC Roses, recomanarem intensivament la contractació de personal aturat 
de llarga durada d'aquesta borsa de treball per qualsevol obra privada que es vulgui realitzar al 
terme municipal de Roses. La gran lacra actual de la societat és l'atur i creiem que des de 
l'Ajuntament s'ha de lluitar per reduir-lo en tot el possible. 

!
Punt 10. 

Incorporar a qualsevol Obra Pública de Roses l’obligatorietat de contractar personal aturat 
de llarga durada. 

Aquesta mesura va molt lligada al punt anterior, creiem que des de l'Ajuntament de Roses una 
bona mesura per intentar reduir l'atur de la nostra població és la inclusió en els plecs de 
clàusules de mesures que incentivin la contractació d'aturats de llarga durada del municipi. 

És una mesura que pot ajudar molt a la reducció de l'atur tan marcat d'aquest sector i que alhora 
pot ser un bon impuls econòmic per la població, ja que com menys gent aturada tingui el 
municipi més consum intern es generarà. 

Considerarem que aquesta mesura pot ajudar moltes famílies de la nostra població que 
actualment han vist els seus ingressos reduïts dràsticament. 

!
Per tant, els punts clau d'aquesta Àrea són: 

!
- Modernització i adaptació de serveis i infraestructures. 

- Equiparació del cas urbà i les urbanitzacions 

- Planificació urbanística a 4 anys.
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