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04.
Gemma
Pascual i Fabrellas

38 anys. 
Doctora en Biologia. Auxiliar de Medi Ambient.
Presidenta de ”La Xarxa de la Bisbal”

05.
Victor
Muriana i Pedrosa

40 anys.
Enginyer Tècnic Industrial.
Màster en Administració i Direcció d’Empreses. 

06.
Josep M.
Gou i Saló

39 anys.
Empresari d’Automoció.
Membre de l’associació “ Els Dracs”.

La nostra gent

01.
Lluís
Sais i Puigdemont
44 anys. Casat i pare de 2 fills.

Ceramista industrial.

Ha estat alcalde aquests darrers 4 
anys i és regidor des de l’any 1999.

Vicepresident del Consell Comarcal del 
Baix Empordà (2003-2007) on va presi-
dir l’àrea d’Hisenda, Turisme i Promo-
ció Econòmica.

Ha estat membre de la Permanent i 
Executiva Comarcal d’Esquerra al Baix 
Empordà.

Ha estat, entre altres, President del 
Club de Tennis la Bisbal, de l’AMPA de 
la Llart d’Infants “El Tren Petit” i de 
l’AMPA del CDIAP del Baix Empordà.

02.
Carme
Vall i Clara

55 anys.
Professora de Matemàtiques. 
Llicenciada en Ciències Matemàtiques. 

03.
Àngel
Planas i Sabater

37 anys. 
Llicenciat en Història.
Vicepresident  del Consell Comarcal (2007-2011).

Benvolguts i benvolgudes ciutadans i ciutadanes,

Una vegada més, em dirigeixo a tots vosaltres encapçalant la can-
didatura d’Esquerra Republicana de Catalunya a les properes elec-
cions municipals.

Ara fa 4 anys, us explicàvem que havia arribat el moment d’obrir una 
nova etapa i iniciar un procés de canvi a la nostra ciutat. Els resul-
tats que es van produir, varen facilitar que Esquerra liderés aquest 
procés, prenent com a full  de ruta els compromisos que havíem 
adquirit amb tots vosaltres. El resultat és que, a dia d’avui, al vol-
tant  d’un  85%  de les propostes que integraven el nostre programa 
electoral, o bé s’han iniciat i estant en fase d’execució o bé s’han 
realitzat.

Mai s’havia invertit tant en la ciutat i en les persones com s’ha inver-
tit aquests darrers anys. I s’ha fet, combinat amb el rigor i amb una 
gestió pressupostària assenyada. S’ha actuat tant en grans pro-
jectes com en millores dels espais públics, perquè tant important i 
necessari  és una cosa com l’altra.

I aquests propers 4 anys hem de continuar el camí iniciat. La Bis-
bal no pot patir una aturada ni anar marxa enrere. La Bisbal, i els 
bisbalencs i bisbalenques, ens mereixem consolidar aquest procés 
de canvi i transformació de la ciutat, tant pels ciutadans d’avui com 
per les futures generacions. Hem d’aprofitar l’impuls que s’ha donat 
fent una ciutat millor, on de forma prioritària es continuï garantint 
la qualitat dels serveis d’atenció a les persones i es consolidin les 
polítiques de promoció i dinamització  de la ciutat.

Crec sincerament, que la ciutat ha fet un pas 
endavant important, i és per això que us dema-
no el més ampli suport possible, per continuar 
de forma ferma, segura i sense entrebancs la 
Bisbal que estem construint, amb la complici-
tat, participació i implicació de tothom, joves i 
grans, entitats, associacions, ...

Si tots sumem, si tots ane___m a una, aconse-
guirem una ciutat més forta i més cohesiona-
da  i aquest és el nostre objectiu, objectiu que 
esperem compartir amb tots vosaltres.

Cordialment,

Lluís Sais i Puigdemont
Alcaldable
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“Experiència i compromís 
per a la Bisbal”

LLUÍS 
SAIS
I PUIGDEMONT

ALCALDABLE
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

09.
Susana
Aznar i Sabater

43 anys.
Funcionaria del Departament de Justícia.
Vocal de l’ONG: “Projecte Xevi”

10.
Judit
Lloveras i Herrera

32 anys.
Llicenciada en Filologia Catalana.
Administrativa.

11.
Marc
Pujol i Marull

27 anys.
Tècnic d’Automatismes.
Empresari  agrícola-ramader i de  turisme rural.

12.
Jordi
Pujol i Sotillos

33 anys.
Auxiliar Delineant. Pintor. 
Expresident de les JERC de la Bisbal.

14.
Elisabet
Alsina i Hugas

32 anys.
Diplomada en Comunicació i Relacions Públiques.
Administrativa.

15.
Ivette
Farraró i Matller

36 anys.
Diplomada en Magisteri. Llicenciada en Pedagogia.
Professora d’Institut.

16.
Francesc Xavier
Solés i Coll

34 anys.
Estudiant de Ciències Empresarials.
Cap de logística d’una empresa de transports.

17.
Núria
Felip i Jacas

39 anys.
Mestra i Pedagoga.
Professora associada a la Universitat de Girona.

13.
Núria
Saló i Mayolas

44 anys.
Administrativa.

08.
Joan
Vilanova i Cunill

43 anys.
Empleat d’entitat financera.
Diplomat en Ciències Empresarials.

07.
Natàlia
Carbonell i Ros

42 anys.
Professora de llengua catalana per adults.
Secretària de l’AMPA de l’Institut.



Programa de govern Programa de govern
Promoció local:
1.-Potenciar el desenvolupament econòmic 
local mitjançant el nou Consell d’Iniciatives 
Econòmiques.

2.- Afavorir la integració dels mercats,  les 
fires, i els esdeveniments culturals dins 
l’oferta turística de la ciutat.

3. -Potenciar la qualitat com a principi bàsic 
de diferenciació i competitivitat del munici-
pi com a destinació turística. 

4. -Promoure la Ruta del Pirineu Comtal, 
ruta nacional de turisme de la qual la Bis-
bal  forma part.

5.-Consolidar la xarxa de camins o vies 
verdes per tal de donar altres possibilitats 
i models de desenvolupament turístic al 
municipi.

6.-Promoure el consum del producte autòc-
ton i l’estructura de comerç de proximitat.

7.-Realitzar una campanya anual de sensi-
bilització en la reducció de residus entre el 
sector comercial de la ciutat.

8.- Fomentar i donar suport a les fires tra-
dicionals i artesanes.

9.- Reforçar el Club de la Feina, destinat als 
demandants d’ocupació, per facilitar que 
tothom pugui optar adequadament a un lloc 
de treball.

10.- Agilitzar la implantació de 
l’administració electrònica per simplificar 
els tràmits municipals.

11.-Informar de les accions dutes a terme 
per les diferents àrees de l’ajuntament mit-
jançant l’elaboració d’una memòria anual. 

12.- Continuar gestionant amb rigor la 
planificació i l’execució pressupostària i 
informar-ne anualment la ciutadania. 

13.- Continuar l’evolució de la web munici-
pal com a eina útil d’informació i de serveis 
per a la ciutadania. 

14.- Facilitar l’accés a les noves tecnologies 
als nous equipaments municipals.

15.- Promoure el voluntariat entre sèniors 
prejubilats i jubilats, amb bagatge profes-
sional, per orientar i assessorar persones 
emprenedores i recercadores de treball.

16.- Promoure iniciatives d’alfabetització 
i de formació digital que doti la ciutadania 
dels coneixements necessaris per a fer un 
ús efectiu de les TIC.

17.-Posar en funcionament Terracotta 
Museu, un cop finalitzi la tercera fase de 
les obres de rehabilitació, reforçant l’oferta 
turística i econòmica de la ciutat. 

18.-Cercar finançament per projectes de 
conservació de la natura i de caire social 
a partir de convenis amb empreses que 
tinguin línies de responsabilitat social em-
presarial (RSE)

Espai cívic
19.-Aprovar el nou Pla Urbanístic Muni-
cipal, tant amb els criteris de creixement 
urbanístic moderat i sostenible com amb la 
previsió de futurs equipaments, compromi-
sos adquirits al seu moment.

20.- Desenvolupar el Pla de Barris del Nucli 
Antic incorporant-hi una regidoria pròpia.

21.- Vetllar pel manteniment i la conser-
vació del patrimoni cultural i natural de la 
ciutat com a element d’identitat local.

22.- Vetllar per la construcció, per part 
de la Generalitat, del Casal Cívic i Oficina 
d’Acció Ciutadana, de l’Estació d’Autobusos 
i del col·lector d’aigües residuals, tots tres 
projectes ja aprovats i pendents d’executar.

23.- Continuar les accions de millora 
d’eficiència ambiental dels edificis munici-
pals.

24.- Apostar per un model de municipi 
compacte amb un centre urbà ben relacio-
nat amb els barris.

25.-Afavorir les zones de pacificació de 
trànsit per garantir la seguretat dels via-
nants davant els vehicles.

26.- Elaborar un Pla Municipal d’usos 
d’Aigua.

27.-Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells 
reductors del consum d’aigua entre els 
veïns i veïnes mitjançant campanyes de 
sensibilització i de distribució de mecanis-
mes que possibilitin l’estalvi d’aigua.

28.-Elaborar campanyes educatives i for-
matives sobre les repercussions ambien-
tals de la nostra vida  quotidiana.

29.- Elaborar un Pla Estratègic de Millora 
Energètica del municipi que incorpori un 
Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica.

30.- Implantar la recollida selectiva al mer-
cat, fires i festes i augmentar un 50% els 
residus recollits selectivament.

31.- Promoure les cobertes fotovoltaiques 
sobre equipaments públics o sostre de 
promoció pública —habitatges o polígons—, 
mitjançant la fórmula de «lloguer de sos-
tres», extensiu a sostres privats. 

32.- Continuar amb el desenvolupament 
del Pla de Recuperació Integral del riu Daró 
fins a aconseguir que el riu esdevingui un 
eix ambiental, social i econòmic de la ciutat.

33.-Promoure una campanya de conscien-
ciació per evitar l’abandonament de residus 
en els espais naturals i a la llera del Daró.

34.-Desenvolupar un programa de sen-
sibilització ambiental en el riu Daró per 
incloure’l dins del projecte Rius.

35.- Continuar els treballs de millora de la 
ciutat: carrers, il·luminació, estat i acces-
sibilitat de les voreres, neteja i mobiliari 
urbà. 

36.- Seguir aprofitant els espais naturals 
per a les persones, creant zones per a 
l’esbarjo, el passeig i l’esport.

37.- Garantir el manteniment i la conser-
vació dels espais verds i parcs infantils i 
afavorir i assegurar-ne la creació de nous 
al conjunt de la ciutat.

38.- Mantenir el conveni de col·laboració 
amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per 
desenvolupar les polítiques públiques 
d’habitatge. Continuar amb la borsa de 
lloguer per a joves i mediar els possibles 
problemes amb els llogaters.

39.- Instaurar camins escolars com a vies 
de circulació preferents.

40.- Potenciar una policia local de proximi-
tat, per a millorar el servei al ciutadà. 

Cohesió social
41.- Potenciar la nova zona educativa.

42.- Consolidar l’Oficina Local 
d’Escolarització, que gestioni tot el procés 
de preinscripció escolar.

43.- Vetllar perquè l’administració educati-
va creï un programa de qualificació pro-
fessional inicial i ampliï l’oferta dels cicles 
formatius de grau superior.

44.- Consolidar una escola de pares 
amb la col·laboració de les AMPA per a 
l’organització de conferències i xerrades 
que aportin visions diferents de la proble-
màtica relacionada amb les edats escolars.

45.- Continuar potenciant l’Aula d’Adults 
Municipal, tot ampliant-ne la seva oferta 
educativa d’ensenyaments reglats.

46.- Fomentar i potenciar les programa-
cions locals en l’àmbit de les arts escèni-
ques.

47.- Organitzar xerrades informatives 
adreçades a la ciutadania per educar en els 
hàbits saludables.

48.- Promoure l’activitat física i l’esport 
com a eina educativa de promoció de la 
salut.

49.- Crear un programa de voluntariat, que 
doni resposta a les diferents demandes 
socials que es vagin generant.

50.- Consolidar el servei de tele assistència 
local creat recentment dirigit a persones 
grans que viuen soles.

51.- Combatre les situacions de pobresa 
amb actuacions transversals i integrals 
de totes les regidories —habitatge, salut, 
ocupació, educació...

52.- Continuar potenciant l’Itinerari 
d’Acollida Lingüística, tot oferint una oferta 
variada de cursos de llengua catalana i 
continuar el programa de Voluntaris per la 
Llengua. 

53.- Actualitzar els estatuts del Patronat 
Municipal d’Esports per fer-lo més funcio-
nal i participatiu.

54.-Crear una escola multiesportiva per a 
infants. 

55.- Construir un camp de futbol 7 i ade-
quar la pista del Mas Clarà.

56.- Continuar invertint en l’adequació del 
Pavelló Municipal d’Esports. Renovació dels 
vestidors.

57.- Elaborar una guia esportiva anual amb 
la informació dels clubs i de les activitats 
esportives del municipi.

58.- Vincular la construcció d’una nova 
zona esportiva a la creació de la nova zona 
educativa. 

59.- Renovar l’enllumenat públic de Castell 
d’Empordà i ordenar la plaça de Sant Pol.

60.- Fomentar l’aprovació de plans de 
normalització lingüística interns i propis de 
l’Ajuntament. 

61.-Continuar dignificant la Diada Nacional 
de Catalunya tant en el vessant reivindica-
tiu, com en l’institucional i festiu.

62.-Promoure l’adhesió de la Bisbal a la 
Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de 
Catalunya (XESC) a fi de treballar la sen-
sibilització ambiental a tots els centres 
educatius del municipi.

Ciutadania
63.- Continuar garantint la qualitat dels 
serveis d’atenció a les persones (Resi-
dència Geriàtrica, Llar d’Infants, Serveis 
Socials) 

64.- Afavorir la participació de la gent 
gran en la formulació de les polítiques que 
l’afectin.

65.- Impulsar una xarxa de voluntariat de 
la gent gran per fer tasques que millorin la 
seva qualitat de vida i alhora facin un servei 
a la comunitat. 

66.- Instaurar  una distinció que recone-
gui la trajectòria cívica de ciutadans de la 
Bisbal.

67.- Apostar per l’obertura d’una Oficina 

Jove amb assessorament i gestió de trà-
mits en matèria d’habitatge, salut i treball.

68.- Consolidar el Casal de Joves i el Punt 
d’Informació Juvenil com a referent dels 
joves del municipi.

69.- Impulsar una associació de joves mú-
sics locals.

70.- Ampliar l’oferta de cursos de formació 
pels joves.

71.- Programar activitats juvenils al Mun-
dial.

72.- Dinamitzar Radio Bisbal per convertir-
lo en una eina real d’informació, servei a la 
ciutadania i de cohesió social entre ciuta-
dans de la Bisbal.

73.- Continuar amb l’edició del Butlletí Mu-
nicipal com a eina d’informació al ciutadà.

74.- Continuar amb el desenvolupament 
del Pla de Participació Ciutadana amb la 
introducció dels pressupostos participatius 
i la creació del Consell de Ciutat.

75.- Creació de la figura del regidor de 
barri.

76.- Col·laborar estretament amb el teixit 
associatiu a fi d’afavorir i facilitar la seva 
activitat.

77.-Treballar conjuntament amb les entitats 
locals per diversificar la programació cultu-
ral de la Bisbal i donar cabuda a tots els 
col·lectius.

78.-Crear un programa de foment de la lec-
tura  dins de l’oferta de serveis de la nova 
biblioteca amb coordinació amb els centres 
educatius.

79.-Fomentar la cultura com element de 
cohesió social i de millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania.

80.- Promoure acords de custòdia del terri-
tori amb entitats sense ànim de lucre.
 



SEGUIM AVANÇANT!

1. Continuar garantint la qualitat dels serveis d’atenció a les persones (Residència 
    Geriàtrica, Llar d’Infants, Serveis Socials).

2. Agilitzar la implantació de l’administració electrònica per simplificar els tràmits.

3. Continuar gestionant amb rigor la planificació i l’execució pressupostària.

4. Aprovar el nou Pla Urbanístic Municipal, seguint criteris de creixement urbanístic 
    moderat i sostenible i amb la previsió de futurs equipaments.

5. Vetllar per l’execució per part de la Generalitat tant del Casal Cívic i  Oficina  
    d’Acció  Ciutadana, de l’Estació d’Autobusos i del col·lector d’aigües residuals.

6. Continuar desenvolupant el Pla de Barris del Nucli Antic, creant una regidoria
    específica i potenciant el Club de la Feina com a eina d’assessorament a les 
    persones desocupades.

7. Elaborar un pla estratègic de millora energètica del municipi que incorpori un pla 
    d’estalvi i  eficiència energètica.

8. Continuar amb el desenvolupament del Pla de Recuperació Integral del riu Daró.

9. Posar en funcionament Terracotta Museu, reforçant l’oferta turística i econòmica.

10. Vincular la construcció d’una nova zona esportiva a la creació de la nova zona 
       educativa.


