


SENTIT DE POBLE

Està a punt de començar una nova legislatura i se’ns 
plantegen quatre anys per endavant per aconseguir reptes 
i il·lusions per tal d’acostar, el màxim possible, Sant Joan 
de les Abadesses a la nostra utopia particular.

Avui us lliurem el nostre programa electoral. El 
compromís que, un grup de persones i una opció 
política, volem assumir davant de tots els santjoanins 
i santjoanines, al llarg dels propers anys. És el full de 
ruta que ha de servir per fer avançar Sant Joan de les 
Abadesses amb el SENTIT DE POBLE que li pertoca.

És cabdal treballar pel nostre municipi i, ara més que mai, 
és l’hora d’agafar amb força el timó, remar amb valentia i 
deixar d’anar a la deriva per tal de dirigir-nos a un horitzó 
ferm i clar. Cal un projecte sòlid, que aglutini el màxim 
de forces polítiques i socials i que, al mateix temps, 
reflecteixi el fort potencial que té Sant Joan i que serveixi 
perquè tots i totes ens el creguem. Només d’aquesta 
manera avançarem en la direcció correcta a fi d’esdevenir 
un poble de primera. 

Aquest programa electoral és l’eix vertebrador per tal 
que Sant Joan de les Abadesses esdevingui un municipi 
urbanísticament sostenible, econòmicament viable, 
culturalment més enriquidor, turísticament més atractiu i 
comercialment més competitiu, a l’hora que socialment 
sigui més equitatiu i amb serveis de qualitat.

En aquest document s’hi recullen més de cinquanta 
propostes que provenen de la interrelació entre la 

gent de la nostra candidatura i més de cent persones 
representatives de la societat civil que ens han aportat 
idees, suggeriments i propostes per millorar Sant Joan i 
retornar-li l’autoestima. 

Teniu a les mans el nostre contracte amb el municipi. Un 
plantejament ideològic obert que ens ha de permetre dur 
a terme una bona tasca amb encerts i, segurament, amb 
alguna equivocació. Som una bona opció. Som gent amb 
il·lusió i compromís amb Sant Joan i amb capacitat de 
diàleg i consens. L’objectiu és vetllar perquè al nostre 
poble es facin les coses amb sentit per tal d’ordenar tot 
allò que tenim –que és molt– i conduir Sant Joan de les 
Abadesses a un futur pròsper econòmicament, i més viu 
que mai en l’àmbit social.

El grup d’Esquerra Republicana de Sant Joan de les 
Abadesses es planteja com una opció renovada, però amb 
l’experiència d’aquells que han estat a la primera fila de 
la política municipal. La candidatura està formada per 
homes i dones, de diferents edats i col·lectius, implicades 
en el teixit associatiu, social, empresarial i cultural, 
amb perfils independents i de diferents sensibilitats que 
s’estimen Sant Joan.

Ara més que mai convé ser ambiciosos i aprendre 
a prioritzar les actuacions a dur a terme. Són temps 
econòmicament complexos. Us demanem que confieu 
en nosaltres i que ens ajudeu a retornar el SENTIT DE 
POBLE que Sant Joan de les Abadesses es mereix. 



LES NOSTRES 10+1 PRIORITATS 
DEL PROGRAMA ELECTORAL

1. DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 
ECONÒMIC I TECNOLÒGIC DE LLAUDET 

A dia d’avui, uns dels principals problemes que té 
el nostre municipi són l’atur i la pèrdua d’habitants. 
Per remuntar aquesta situació ens hem marcat com a 
prioritat la creació de llocs de treball.

L’any 2006 es va provocar la compra, per part 
de la Generalitat, de la Colònia Llaudet, a fi de 
resultar una àrea de desenvolupament econòmic, 
un procés que ha estat 4 anys aturat. Ara, cal iniciar 
la rehabilitació de l’antiga fàbrica de Llaudet com 
a viver d’empreses i petits tallers i posar al mercat, 
amb tots els serveis, la fàbrica nova de Llaudet. 

No cal urbanitzar el sector de la Llaudet sense que 
hi hagin empreses interessades i molt menys amb 
la situació econòmica actual, però sí que podem 
prioritzar l’ocupació de les instal·lacions actuals. La 
resta d’urbanització es pot fer de manera esglaonada 
en funció de la demanda.  

Per tal que la zona de la Llaudet pugui ser atractiva 
i competitiva per les empreses, cal fer-hi arribar 
els serveis bàsics d’alta tecnologia necessaris i 
posicionar-la, tecnològicament, a primera línia.
2. INSTITUT - ESCOLA I LLAR 

D’INFANTS MUNICIPAL
Quan el grup d’Esquerra va aconseguir que els nens 
i nenes als 12 anys poguessin continuar l’educació 
obligatòria fins als 16 anys a Sant Joan, ja es va 
dir que s’havia assolit el més important, però que 
ara calia cuidar i vetllar perquè la implantació dels 
nous serveis es fes bé. L’educació és un servei 
essencial dels nostres infants i joves. Cal consensuar 
l’emplaçament del nou centre educatiu entre tots els 
agents polítics i socials implicats a fi de definir-ne la 
situació més idònia, per tal que, quan s’hagi decidit 
l’espai, no es pugui tirar enrere el projecte. 

La Llar d’Infants “El Molí Petit” ratlla el límit de 
sobreocupació. Cal ampliar-ne l’espai abans que 
els nostres infants no puguin gaudir d’aquest servei 
municipal. Ens preocupa que hi hagi infants de 
0-3 anys que no tinguin plaça a la llar d’infants. 
Resoldrem la problemàtica.
3. BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Sant Joan no pot tenir més temps una biblioteca 
com de la que disposem actualment. A part de la 
manca d’espai, urgeix disposar de material per dur 

a terme el servei que la població necessita i vol. 
Hem de tenir els mateixos recursos que qualsevol 
biblioteca del país, per això cal formar part de la 
Xarxa de Biblioteques de la Generalitat. Definirem 
un espai on ubicar la nova biblioteca municipal. 
Aquest equipament ha de resultar un gran espai 
ludicocultural, on també s’hi ubiqui una ludoteca 
i una sala d’activitats on s’hi puguin desenvolupar 
tallers relacionats amb el món artístic i cultural. 

Cal optimitzar els edificis que tenim, a fi d’encabir-hi 
les necessitats que en aquests moments com a poble 
requerim. A part de la biblioteca també cal definir 
quin és el lloc més idoni i preparat per l’escola de 
música.
4. GENT GRAN I FUNDACIÓ 

PRIVADA MUNICIPAL EMMA 
Sant Joan està esdevenint una població envellida, i 
cal vetllar per dotar de tots els serveis i tota l’atenció 
necessària a aquells que ho necessiten, per això la 
Fundació Emma ha de ser una de les gran prioritats. 
S’ha de continuar millorant les instal·lacions de la 
residència, ampliar-ne els serveis i les places que 
manquen.

Una de les prioritats del nostre grup és que la gent 
gran es pugui quedar el màxim de temps possible 
a casa, sempre que puguin, potenciant el servei 
domiciliari, i creant pisos tutelats per a  gent gran 
per tal que es puguin valer per si sols. Des de la 
Fundació Emma es poden donar el serveis de neteja, 
menjar, atenció i acompanyament, però els nostres 
avis poden estar en el seu propi entorn.
5. CONSULTORI MÈDIC 
Dotarem de més serveis el consultori mèdic i 
n’ampliaren tant les dependències com els horaris 
d’obertura al públic. Cal racionalitzar els espais i no 
fer construccions noves, per tant hem de ser capaços 
d’ampliar el consultori cap al sector de la Nova Llar i 
l’antic centre cívic, per encabir-hi més professionals.
6. FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I 

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
La forma més fàcil perquè es creïn nous llocs de 
treball i noves empreses a la nostra vila, és que 
la iniciativa sorgeixi de nosaltres mateixos.  Per 
això, l’Ajuntament ha de fomentar la cultura 
emprenedora dins la nostra població i col·laborar 
amb els emprenedors santjoanins sumant-hi altres 



institucions públiques i privades per poder oferir una 
autoocupació tutelada.

Iniciatives com Vila Icària, conjuntament amb la 
Fundació Eudald Soler, han estat importants per 
fomentar l’emprenedoria a la nostra vila, cal seguir 
treballant en aquest sentit.
7. NOU MODEL TURÍSTIC I COMERCIAL 
Sant Joan té molt per oferir, només cal posar en ordre 
allò que tenim i que no és poc. La nostra cultura, la 
nostra història i la nostra natura. Tot, sota un bon 
embolcall, pot esdevenir un fort i potent reclam 
turístic. Cal treballar per fer confluir tots els agents 
turístics i comercials a fi d’oferir un producte de 
primera qualitat que ens distingeixi dels municipis 
veïns i reflecteixi la nostra essència. Actualment, 
cada any passen pel nostre monestir més de 22.000 
persones. D’aquestes, més de la meitat només hi 
estan unes hores, només visiten el monestir i se’n 
van. Hem de treballar per retenir més d’un dia aquest 
turisme posant ordre a la nostra oferta turística. 
8. CONSTRUCCIÓ DE PISOS DE 

PROTECCIÓ OFICIAL PER A JOVES 
Els últims anys perdem de mitjana entre 40 i 50 
habitants anuals. Fa més de sis anys que no es fan 
pisos de protecció oficial al nostre municipi, ni de 
compra ni de lloguer.

Construirem pisos de protecció oficial per facilitar 
l’accés a l’habitatge, per tal que els nostres 
joves es puguin quedar a viure a la nostra vila i 
promocionarem l’establiment de convenis entre 
la propietat i l’Ajuntament per tal de fomentar 
l’ocupació i la recuperació d’habitatges buits per 
posar al mercat en concepte de lloguer.
9. SANT ANTONI
L’estat de degradació del complex de Sant 
Antoni continua essent un obstacle per tal que un 
promotor privat s’interessi per la seva rehabilitació 
i explotació. Els últims anys ha augmentat 
considerablement el seu mal estat i el consistori 
no hi ha dut a terme cap actuació. L’Ajuntament 
ha de vetllar per la seva conservació i implicar-hi 
altres administracions interessades per tal d’oferir 
un producte amb un fort potencial turístic, cultural i 
social. L’hem d’encaminar, d’una vegada per totes, 

a un servei d’allotjament i restauració que permeti 
dinamitzar turísticament el nostre municipi.
10. PLANEJAMENT D’ORDENACIÓ 

URBANA MUNICIPAL (POUM)
El POUM aprovat el passat mes de juliol hipoteca 
paisatgísticament el nostre municipi i alhora malmet 
les nostres planes agrícoles amb un desenvolupament 
urbanístic que preveu la construcció de 400 
habitatges que, sumats a l’espai útil al centre del 
municipi, planteja un increment de la població irreal 
de més de 2.000 habitants els propers anys. Cal 
revisar el planejament a fi de preveure un creixement 
urbanístic ordenat, racional i sostenible que malmeti 
el mínim possible les nostres planes agrícoles i el 
nostre entorn i que prioritzi l’ocupació urbana al 
nucli de Sant Joan. Primer, és necessari ocupar espais 
com la Coromina del Bac, la Vila Vella o la Cotolla.
11. CULTURA DEL CONSENS I 

DEL TREBALL CONJUNT
Els pròxims mesos i, segurament, els pròxims anys 
seran temps econòmicament complicats. Haurem 
de fiscalitzar molt bé en què gastem cada euro i 
prioritzar les actuacions a dur a terme. Per aquest fet, 
és necessari i imprescindible potenciar la cultura del 
consens per tal de treballar conjuntament per Sant 
Joan. Cal, sens dubte, unir esforços.



PROGRAMA ELECTORAL 2011

ÀREA HISENDA I URBANISME

HISENDA
1. Revisió dels valors cadastrals
Revisar els valors cadastrals dels habitatges 
del municipi, atès que els valors actuals són 
conseqüència d’una valoració feta en època de 
bonança econòmica, però es van començar a aplicar 
a l’any 2007, moment que el valor de mercat de 
l’habitatge ja estava baixant pels efectes de la crisi 
econòmica.
2. Impost de béns immobles
Reduir la quota a pagar en concepte d’impost de béns 
immobles amb la finalitat de no agreujar els efectes 
de la crisi econòmica que pateix una gran part de la 
població.
3. Taxa de recollida d’escombraries
Reduir l’import a pagar per la taxa de recollida 
d’escombraries, mesura que anirà acompanyada 
de campanyes de sensibilització que tendeixin a 
l’objectiu d’assolir un més alt grau de reciclatge i una 
menor quantitat de rebuig. S’ha de seguir millorant la 
gestió i la sensibilització de la població i ampliar la 
recollida a altres àmbits, tals com l’oli domèstic.
4. Endeutament a llarg termini
Reduir l’endeutament a llarg termini fins a 
aconseguir situar-lo per sota del 50% dels ingressos 
ordinaris del municipi.

URBANISME
5. Planejament d’Ordenació 

Urbana (POUM)
Revisar el Planejament d’Ordenació Urbana 
Municipal a fi de planificar un creixement urbanístic 
ordenat, racional i sostenible que malmeti el mínim 
possible les nostres planes agrícoles i el nostre 
entorn. 
6. Construcció de nous habitatges
Prioritzar l’ocupació de l’habitatge existent al centre 
de la vila i, en segona instància, construir nova 
vivenda a aquells espais propers al centre de la 
vila, com la Coromina del Bac i la Cotolla abans de 

malmetre els entorns que conformen les planes fèrtils 
del Coll i de la Torre.
7. Pisos de protecció oficial (HPO)
Potenciar la construcció de pisos de protecció oficial 
de lloguer i de compra per a joves. Cal fomentar 
l’ocupació dels habitatges desocupats per tal 
d’incrementar l’arrelament al nostre municipi i evitar 
la pèrdua de 40 – 50 habitants anuals.
8. Vila Vella
Continuar apostant per la Vila Vella en el marc de la 
Llei de Barris, treballant per aconseguir ampliar la 
subvenció concedida l’any 2007, per poder seguir 
amb la rehabilitació i la transformació de carrers, 
façanes i edificis. La Vila Vella ha de ser un lloc més 
atractiu per anar-hi a viure.
9. Parc de la Muralla
L’obra duta a terme al voltant de la muralla ha 
resultat ser un espai revitalitzador d’aquest indret 
dotat amb una gran i important càrrega històrica i 
cultural. Cal continuar transformant aquest sector a fi 
de resultar un potent atractiu turístic, històric i social. 
10. Plaça coberta
Moltes vegades les activitats que es realitzen a l’aire 
lliure a la nostra vila queden estroncades pel mal 
temps. Estudiarem la possibilitat de definir una plaça 
coberta com alternativa per les activitats a l’aire 
lliure en dies de pluja o meteorologia adversa.
11. Millorar l’entorn del passeig 

Comte Guifré i el Monestir
Podríem dir que el passeig Comte Guifré és el 
centre neuràlgic de la població, punt de trobada i 
nexe d’unió entre la Vila Vella i l’Eixample. Cal una 
reestructuració de l’espai, dotant-lo de més espai 
peatonal i d’oci.
12. Parada d’autocars
Actualment la parada de bus és un perill per a 
les persones i per als vehicles. Són diverses les 
temptatives d’accident que s’han produït i cal vetllar 
per trobar una nova ubicació per aquest espai. El 
guany de temps no pot anar en detriment del perill de 
la vida de les persones.
13. Fàbrica Espona
Trobar un ús definitiu per aquest ampli equipament. 
Iniciarem el procés per adaptar aquest equipament 
com un espai multifuncional ens els àmbits cultural, 
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artístic, musical i d’oci.  És un bon lloc per fer-hi 
aparcaments a un sol nivell.
14. Tanatori
Una de les principals reivindicacions d’Esquerra al 
llarg d’aquesta legislatura ha estat definir la ubicació 
definitiva del tanatori. Finalment, el POUM la 
contempla i ara cal agilitzar els tràmits perquè sigui 
una realitat i no es demori en el temps. Sant Joan 
necessita un equipament d’aquestes característiques 
en bones condicions. L’actual no és propietat de 
l’Ajuntament i només se’n podrà disposar de forma 
temporal.

ÀREA TERRITORI

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
15. Foment de l’agricultura
Fomentar l’agricultura a través de la gestió de les 
pastures. L’Ajuntament pot i ha d’intervenir a fi de 
facilitar-ne la seva gestió. Cal agilitzar els tràmits 
per tal que els emprenedors del sector disposin de 
facilitats per treballar aquests espais. 
16. Gestió dels boscos comunals
Recuperar els espais oberts. Cal transformar els 
boscos comunals en boscos ramaders a cost zero a 
fi de prevenir els desastres naturals derivats de la 
climatologia adversa.
17. Noves fonts energètiques 

i d’estalvi econòmic
Fomentar l’ús de la biomassa i plaques solars 
tèrmiques per escalfar els edificis municipals a 
fi de reduir l’elevat cost econòmic de l’ús dels 
combustibles fòssils i l’excés dels mateixos. 
Fomentar l’estalvi energètic i la contaminació 
lumínica mitjançant enllumenat de baix consum.
18. Recuperació i promoció de 

les fonts de Sant Joan
Sant Joan és un municipi amb una gran riquesa 
natural -fonts, rius, gorgs i altres múltiples espais 
d’interès natural i paisatgístic- que no podem 
deixar perdre. Cal arranjar aquests elements a fi 
de recuperar-los i potenciar-los tot construint nous 
itineraris naturalístics. L’aigua és i dóna vida. Les 
àrees que envolten tant les fonts com els rius són 

espais dotats d’una gran riquesa que cal cuidar i 
preservar. 
19. Espais d’horta i horts urbans
Cal ordenar l’espai d’horta existent sota els ponts 
i la riba dreta del Ter amb criteris homogenis i 
atractius paisatgísticament, a l’hora que funcionals. 
Desenvoluparem un projecte d’horts urbans per tal de 
fomentar l’agricultura i la gestió i cura del territori.
20. Promoció i neteja de la façana del riu Ter
La visual que ofereixen els edificis que ressegueixen 
la llera del riu Ter resulten motiu de visita obligatori 
pels forans que visiten Sant Joan. Cal netejar i 
promocionar aquest espai a fi que resulti visualment 
atractiu i preveure la continuació del passeig de 
l’Arçamala a aquest sector.

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
21. Nou centre educatiu
L’educació és un servei essencial dels nostres joves. 
Cal consensuar l’emplaçament del nou centre 
educatiu entre tots els agents polítics i socials 
implicats a fi d’impulsar-lo amb urgència.
22. Llar d’infants el Molí Petit
Actualment la llar d’infants ratlla el límit màxim 
d’ocupació. Un servei municipal no pot tancar 
les portes als seus vilatans. Vetllarem per la seva 
ampliació.
23. Biblioteca municipal
Cal definir un espai on ubicar la nova biblioteca 
municipal. Aquest equipament ha de resultar un 
gran espai ludicocultural on també s’hi ubiqui 
una ludoteca i una sala d’activitats on s’hi puguin 
desenvolupar tallers relacionats amb el món 
artisticocultural, escola de música, etc.
24. Plans d’ocupació i formació
S’han de crear i fomentar cursos de formació per a 
aturats i gent gran en diferents àmbits.

SERVEIS SOCIALS I SANITAT
25. Fundació Privada Municipal Emma
Incrementar els serveis a les persones. La Fundació 
Emma serà la nostra prioritat. Cal donar suport a 
la nostra gent gran per tal de poder envellir amb 
dignitat a casa, a la residència o a pisos tutelats 



amb independència i cal dur a terme els serveis de 
menjador i neteja a la pròpia residència Fundació 
Privada Municipal Emma

Realitzar activitats per la gent gran com es feia 
abans, no únicament oferir el servei de residència, i 
promoure la interrelació amb la població més jove.

Pisos tutelats per majors de 65 anys.

Ampliarem les places que manquen a la Fundació i 
continuarem avançant amb la construcció de pisos 
adreçats a majors de 65 anys a l’entorn de l’antiga 
Colònia Espona.
26. Potenciar el Casal de 

jubilats i pensionistes
La nostra gent gran és una font inesgotable 
d’experiència. Cal vetllar perquè aquesta institució 
sigui, de nou, un referent.
27. Més serveis al consultori mèdic
Treballarem per dotar de més serveis el consultori 
mèdic i ampliar-ne tant les dependències com els 
horaris d’obertura al públic. Cal racionalitzar els 
espais i no fer construccions noves, per tant hem de 
ser capaços d’ampliar el consultori cap al sector de 
la Nova Llar i l’antic centre cívic, per encabir-hi més 
professionals.

JOVENTUT
28. Espai de joves i entitats
Potenciarem l’associacionisme de base, en 
facilitarem l’existència i en fomentarem la 
interrelació entre els joves i les entitats dins un 
espai jove – centre cívic, en el qual s’hi duguin a 
terme activitats d’oci i ludicoeducatives i que estigui 
gestionat pels mateixos joves.
29.  Pla local de Joventut
Sant Joan sempre havia tingut unes bones i 
reconegudes polítiques de joventut. Treballarem 
per tornar a tenir un Pla Local de Joventut com a 
eina que defineixi, impulsi i coordini les polítiques 
de joventut a la vila, amb una visió integral 
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.
30.  Salut i drogodependència en els joves
Treball dels valors bàsics i personals en allò referent 
a salut i drogodependències, especialment en la 

franja d’edat compresa entre els 12 i els 18 anys. 
Fomentar la figura dels educadors de carrer.
31. Ús definitiu per l’escorxador 
Definir un ús definitiu per aquest equipament 
conjuntament amb les entitats. Cal transformar-
lo com a espai d’oci ludicocultural permanent a 
fi d’accentuar l’oci nocturn de Sant Joan, per tal 
d’evitar que els joves hagin de marxar fora del 
municipi, amb els perills que aquest fet comporta. 

ÀREA D’ACTIVITATS, CULTURA, 
ESPORTS I ASSOCIACIONISME

CULTURA
32. Terra de Comtes i Abats, i cicle de 

representacions del Comte Arnau
El mite del Comte Arnau és un referent cultural 
d’arreu. Cal ser ambiciosos i fer-ne una bona 
promoció i redefinir-ne alguns aspectes per tal de 
millorar-lo. 

La pròxima legislatura s’hauria de consolidar el 
projecte de Terra de Comtes, acabar de definir 
l’última planta del Palau de l’Abadia com a espai 
expositiu de caire itinerant, i seguir potenciant el 
turisme cultural al voltant del mite del Comte Arnau 
i l’Abadessa Emma, alhora que no podem oblidar 
els nostres referents locals. El Palau de l’Abadia ha 
d’esdevenir un referent de visita obligada a l’agenda 
cultural del país.
33. Cicle de conferències i seminaris temàtics
Establirem un cicle de seminaris i conferències de 
caire periòdic, en els àmbits històric, medieval, 
literari i artístic a fi de promocionar Sant Joan com a 
punt estratègic en la temàtica d’aquests camps. 
34. Major difusió, recerca i implantació dels 

elements més tradicionals de la vila 
Cal fomentar la investigació local per tal de conèixer 
millor els nostres orígens, tradicions i els nostres 
referents locals. La tradició és reclam turístic però 
alhora és sentiment d’unitat per al poble. 
35. Espai d’exposició i difusió de 

nous talents de Sant Joan
Es buscarà un espai d’exposició i difusió de nous 
talents de Sant Joan, amb exposicions temporals 
(fotografia, pintura...) obertes al públic. Recolzada 
per un espai en xarxa on actius de Sant Joan puguin 



projectar les seves obres com a element de consulta o 
de venda de les seves obres.
36. Creació d’un Consell municipal de cultura
Es crearà un consell municipal de cultura amb 
representació de persones d’àmbits i generacions 
diferents, per tal de planificar i consensuar la política 
cultural del municipi.
37. Major presència de 

l’ensenyament musical
Cal buscar espais amb condicions conjuntament amb 
l’Escola Comarcal de Música. Sant Joan té una llarga 
tradició de compositors que s’haurien d’aprofitar per 
iniciar persones de totes les edats en aquest àmbit. 
38. Increment del suport a les 

associacions i entitats vinculades 
ens als àmbits lúdic i cultural

L’associacionisme és el motor bàsic del nostre teixit 
social. Cal promocionar-lo i dotar-lo de totes les 
facilitats econòmiques, administratives i materials 
possibles per tal de fomentar la nostra cultura local.
39. Camps de treball culturals
Recuperar el patrimoni cultural mitjançant la 
promoció i realització de camps de treball, activitats 
pedagògiques que permeten la interrelació lúdica i 
formativa dels joves forans amb el nostre municipi.

ESPORTS
40. Definir una nova zona esportiva
El nou pla general (POUM) preveu una nova zona 
esportiva molt allunyada del centre de la vila, a la 
Plana de la Torre. Les inversions fetes al camp de 
futbol i al pavelló municipal fan preveure una vida 
útil d’aquests equipaments uns 20 anys més. Creiem 
que s’hauria de consensuar una zona esportiva més 
realista i més propera al centre de la vila. Si els 
equipaments esportius s’han de quedar on són, el 
pla general ho ha de contemplar i ha de definir un 
nou espai per una futura piscina coberta, amb el 
corresponent espai de gimnàs, pista de tennis, pista 
de pàdel, etc., per tal que en un futur pròxim es pugui 
construir.
41. Fomentar les polítiques de suport a 

l’esport base i promocionar tant l’esport 
escolar com l’esport públic saludable

Treballar amb les entitats esportives, els centres 
educatius i les AMPA perquè la pràctica esportiva 
s’iniciï al més aviat possible. A la vegada fomentar i 

facilitar les bones pràctiques esportives i saludables a 
la nostra gent gran.
42. Major rendiment de les 

instal·lacions esportives
Cal aprofitar les nostres instal·lacions esportives més 
hores per tal d’oferir més activitats físiques.
43. Recolzament a les entitats esportives
L’Ajuntament ha de donar el màxim de suport a 
les entitats esportives locals per tal de realitzar els 
diferents esdeveniments esportius que es duen a 
terme al llarg de l’any i que aporten un gran nombre 
de visitants forans a la nostra vila.
44. Via Verda Ripollès – Garrotxa
S’ha de prioritzar la connexió de la Via Verda Sant 
Joan de les Abadesses fins a Olot a través de la 
Collada de Santigosa, encallada des de fa quatre 
anys. 
45. Il·luminació de baix consum a 

la Ruta del Ferro i el Carbó
La Via Verda de Sant Joan a Ripoll és un espai 
concorregut per molts vilatans, cal estendre 
il·luminació de baix consum (LED) al llarg de tota 
Ruta del Ferro i el Carbó, per tal de fomentar aquest 
espai com a zona d’esport, especialment en èpoques 
de l’any en què el dia és curt.

ÀREA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, EMPRENADORIA I 
INDÚSTRIA. COMERÇ I TURISME

EMPRENEDORIA I INDÚSTRIA
46. Viver d’empreses a l’antiga 

fàbrica de la colònia Llaudet
Impulsar un desenvolupament econòmic agosarat en 
el marc empresarial i d’emprenedoria, transformant 
l’antiga fàbrica Llaudet com a viver d’empreses i 
petits tallers amb lloguers accessibles. Hem de reduir 
les més de 300 persones que actualment es troben en 
situació d’atur.
47. Nou impuls a Vila Icària 
Vetllar per tal que Vila Icària torni a ser un referent 
d’emprenedoria, tenint en compte els motius pel qual 
es va gestar. Cal vincular-la al Consorci Ripollès 
Desenvolupament i incrementar-ne la promoció. 
Creiem que aquests darrers anys no s’ha vetllat 



suficientment perquè els objectius de Vila Icària 
s’assolissin, s’ha descuidat i baixat la guàrdia.
48. Desenvolupament del sector 

econòmic de la Llaudet
Aquesta zona ha d’esdevenir, als propers anys, 
el màxim àmbit de desenvolupament econòmic, 
tecnològic, empresarial i industrial a nivell comarcal.

Prioritzar l’ocupació de les instaŀlacions actuals de la 
fàbrica Llaudet, nau fàcilment adaptable a qualsevol 
empresa pel seu espai diàfan. La posarem al mercat 
amb tots els serveis necessaris i en facilitarem el preu 
i el lloguer.
49. Treballar per oferir unes condicions 

òptimes per a l’empresariat
S’ha de facilitar a les noves empreses i comerços els 
tràmits administratius pel seu establiment, i fomentar 
l’emprenedoria amb una autoocupació tutelada quan 
sigui necessari.
50. Transformar Sant Joan 

en un municipi 2.0
Vetllarem per fer arribar els serveis bàsics d’alta 
tecnologia i connectar el nostre municipi amb la resta 
del món. Les noves tecnologies són una prioritat.

COMERÇ I TURISME
51. Potenciar el comerç de proximitat
Creació de més aparcaments a diversos sectors del 
centre de la vila. Hem de facilitar l’accés al centre 
neuràlgic de Sant Joan de les Abadesses per tal de 
potenciar-ne el comerç i el turisme.
52. Incentivar el comerç de cap de setmana 
Ampliar l’eix comercial plaça Major, passeig Comte 
Guifré, carrer Beat Miró i plaça Anselm Clavé. 
Incentivarem les temàtiques firals.
53. Elaboració d’un Pla de 

Dinamització Comercial
Potenciar la Unió de Botiguers a fi d’incrementar 
la realització d’activitats conjuntes que estimulin el 
passeig i la visita de forans i autòctons pel nostre 
municipi per incentivar tant el nostre comerç com el 
nostre turisme. 
54. Noves rutes literàries, naturals 

i gastronòmiques
Creació de noves rutes literàries i gastronòmiques 
basades en la figura del Comte Arnau, l’Abadessa 
Emma o altres referents locals, així com elements 

naturals característics de la nostra vila, a fi de 
resultar-ne un element turístic potent. 
55. Impuls a la restauració en l’àmbit nocturn
Als últims anys, l’oci nocturn de Sant Joan ha minvat 
considerablement fet que provoca que els nostres 
joves s’hagin de desplaçar a altres poblacions amb 
els perills que aquest fet comporta. Cal facilitar i 
impulsar la inversió del sector privat per establir 
opcions que permetin incrementar la vida social, 
especialment els caps de setmana.
56. Potenciar la dinamització turística 

de l’alberg municipal
Establir l’alberg municipal, amb capacitat de 
dinamitzador turístic, com a segona oficina de 
turisme, a fi de fomentar la connexió entre la Ruta 
del Ferro i el centre de la vila. Actualment molts 
visitants passen el dia en aquest sector i no visiten el 
centre neuràlgic de Sant Joan de les Abadesses. Cal 
desenvolupar un carril bici que uneixi la Ruta del 
Ferro amb el centre del municipi. 
57. Finalitzar les obres de l’antiga 

estació de Toralles
Hem d’acabar de definir el projecte de l’antiga 
estació de Toralles, recuperant part del patrimoni 
ferroviari perdut, que pot acabar essent un 
complement turístic o bé un equipament social.
58. Associació en l’àmbit turístic
Tenim la millor marca, Sant Joan de les Abadesses. 
Per promocionar el nostre municipi cal fer confluir 
tots els agents turístics i responsables del sector 
per tal d’unificar els seus interessos i promocionar 
conjuntament la nostra vila sota un denominador 
comú que reflecteixi totes les necessitats i les fites a 
assolir. 
59. Sant Antoni
Treballarem per sumar esforços per rehabilitar 
l’ermita i paratge de Sant Antoni, a fi de retornar-li 
el sentit de motor dinamitzador turístic que havia 
tingut i convertir-lo en un equipament de servei 
d’allotjament i restauració.




