
� Cal mantenir els comerços emblemàtics

� Reconeixement d’un Salari Mínim digne de 1.000 €

� Els quioscos fan ciutat
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� Polítiques per a gent gran
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� A Girona hi ha hagut en els últims anys

un degoteig de tancament de petits

comerços, la desaparició dels quals

empobreix la nostra memòria personal i

col·lectiva. Can Lloret, Discos Coll, los

Padules... eren establiments que donaven

valor afegit a la fesomia urbana de la ciutat,

que la cohesionaven, i posaven en valor el

mestratge de les seves professions.

Les causes dels tancaments són

conegudes: la pressió de les grans

franquícies, que són les úniques que poden

pagar preus de lloguer desorbitats;

l'extinció dels lloguers de renda antiga; la

jubilació dels propietaris o la mala evolució

del negoci.  Això fa que, com a tantes altres

ciutats, visquem una tensió entre la

voluntat ciutadana de mantenir

l'autenticitat i la personalitat del municipi i

les lleis pròpies d'un mercat que s'imposa

de forma imbatible.

Per evitar que Girona es converteixi en una

ciutat impersonal, massa semblant a les

altres, i per mantenir la seva autenticitat en

l'àmbit dels comerços emblemàtics, ERC-

MES vam presentar una bateria de

propostes.

D'entre elles, volem que es defineixi què

entenem per comerç emblemàtic i que es

cataloguin; volem que s'ofereixi

assessorament específic per a aquests

establiments o ens agradaria, també, que

s'establissin protocols d'actuació en cas

que un comerç catalogat com a emblemàtic

corri el perill de tancar.

També hem proposat mesures fiscals

específiques per a aquests tipus

d'establiments. Creiem que fomentar el

manteniment d'aquests comerços pot

aportar valor afegit al conjunt de l'eix

comercial gironí, més enllà dels elements

que ja hem citat de tall

arquitectònic/paisatgístic i de memòria

col·lectiva.

Totes aquestes propostes, però, van ser

rebutjades pel govern. Lamentem que el

model comercial de CiU-PSC no contempli

com a prioritat el manteniment dels nostres

establiments més emblemàtics. Nosaltres

insistirem per a què Girona segueixi essent

una ciutat singular i autèntica, i que d'això

se'n beneficiï tothom.

CAL EVITAR QUE GIRONA ES CONVERTEIXI

EN UNA CIUTAT IMPERSONAL I QUE

MANTINGUI LA SEVA AUTENTICITAT
Maria Mercè Roca

Regidora i Cap de l’Oposició



Recuperem la

gestió de l’aigua

Recuperem la
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� Apostem per una gestió de l’aigua
més transparent i democràtica

� Cal garantir que es facin els treballs
necessaris per municipalitzar el servei d’aigua

Reconeixement
d’un Salari Mínim
digne de 1.000€

Reconeixement
d’un Salari Mínim
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� Volem una administració socialment
responsable, en què les empreses que treballen amb l’Ajuntament
paguin un salari digne als seus treballadors

� Proposem mesures i incentius perquè les empreses de la ciutat
adoptin aquest salari mínim

� No estem d’acord amb la política
de tancament de quioscos de
l’actual equip de Govern

Els quioscos
fan ciutat

Els quioscos
fan ciutat



La Devesa

� La Devesa és el parc urbà més gran de
Catalunya i està protegit com a jardí
històric (BCIN). Malgrat el seu valor, la
Devesa és un espai desaprofitat que ha
servit de calaix de sastre durant molts
anys. El darrer intent per recuperar aquest
espai ha estat la redacció d'un Pla Especial
que ha de marcar les intervencions de
futur.

Després de més de cinc anys al govern de
la ciutat, CiU està a punt de portar a

aprovació el Pla Especial de la Devesa. Un
pla que tal i com està plantejat requerirà
una inversió superior als 30 milions
d'euros. Ara però és l'hora d'allunyar
definitivament els usos que malmeten el
Parc i iniciar de forma urgent les
intervencions més reclamades, que alhora
són les menys costoses: millorar la neteja,
l'accesibilitat, la il·luminació, la seguretat,
el mobiliari urbà i la possibilitat de fer-hi
activitats esportives, culturals i lúdiques.
Ja fa massa temps que la Devesa espera!

Martí Terés

requereix protecció i
inversions urgents

Regidor d’ERC-MES



� ERC-MES va reclamar un pla de xoc a la Devesa

q u e p e r m e t é s m i l l o r a r l a i l · l u m i n a c i ó ,

l'accessibilitat, el mobiliari i un circuit esportiu. El

govern però va reconvertir les nostres propostes

en un projecte d'arranjament al vial perimetral que

no havíem demanat, i va oblidar les nostres

reclamacions.

� La Devesa és un parc de ciutat i cal que tota la

ciutat se'l senti seu i l'utilitzi. Per aconseguir-ho és

important connectar-lo bé amb les zones més

habitades, i que sigui agradable i segur anar-hi a

passejar, fer esport, gaudir d'activitats culturals i

d'oci. Com més l'utilitzem, més el reivindicarem!

� El Ple municipal del 12 de desembre va debatre

una moció que va rebre el suport de tota l’oposició,

en que es demanava que el parc no aculli els usos

que el malmeten (mercat, fires , i grans

espectacles).

Malauradament l’equip de Govern (CiU+PSC) hi va

votar en contra i per tant no es va poder aprovar.



� Aquest estiu es feia públic un informe

del Síndic de Greuges on es denunciava

que el problema de la segregació escolar a

Catalunya ha anat en augment i, en alguns

casos, s'ha enquistat en situacions de

discriminació.

A Girona tenim el trist privilegi d'estar

entre les 10 ciutats catalanes amb més

segregació. Ja en un informe anterior de

2008 es remarcava la problemàtica

existent en els barris de Santa Eugènia i

Sant Narcís, posant de relleu l'elevat

nombre d'alumnes immigrats i la seva

concentració en determinats centres.

En aquell moment ocupava la regidoria

d'educació l'enyorada Núria Terés, que va

iniciar un exhaustiu treball per posar fi a

aquesta situació. Va proposar una nova

zonificació escolar més justa i equilibrada, i

també un programa de promoció de

l’equitat educativa en els centres escolars

més afectats de la ciutat.

A partir del 2011, amb el canvi de color del

consistori, la qüestió va quedar aparcada

gairebé definitivament. La problemàtica,

lluny de solventar-se, o bé s'ha estancat o

bé ha empitjorat. Altres municipis, en canvi,

ho han fet millor en els darrers anys per

redreçar aquesta situació. Ciutats com Olot

o Banyoles, amb un elevat percentatge

d'alumnat estranger, tenen menys

segregació escolar que Girona, amb un

percentatge inferior. En aquestes ciutats

s'han desenvolupat amb més o menys

intensitat polítiques actives de distribució

equilibrada d'alumnat.

Ara, Girona ha iniciat un procés participatiu

de diagnosi i proposta per replantejar el

model d'escolarització. Nosaltres

pressionarem per aconseguir una nova

zonificació que afavoreixi la cohesió i la

discriminació positiva de recursos en

escoles i instituts especialment

desafavorits. Aquesta és una mesura per

l'equitat i la convivència de la qual se'n

beneficiaria tothom.

CAL AFAVORIR LA COHESIÓ I LA DISCRIMINACIÓ POSITIVA DE RECURSOS

EN ESCOLES I INSTITUTS ESPECIALMENT DESAFAVORITS

Pere Albertí

Regidor d’ERC-MES



Per què ERC-MES ha decidit dur

a terme accions per a la gent

gran?

Anem cap a una societat cada cop

més envellida per l'augment de

l'esperança de vida i als avenços

científics. Girona ha d'estar

preparada per afrontar aquesta

nova realitat i oferir a la gent gran

els serveis i atencions que

necessiten. Per a ells, però també

per al seu entorn més proper,

vinculats indirectament en aquest

procés.

Com creu que cal entendre i

atendre a les persones grans?

Cal definir molt bé de què parlem

quan diem gran. Hi ha

circumstàncies i necessitats molt

diverses: des del perfil del jubilat

jove i actiu, fins a la persona de 85

anys o més que viu sola en

condicions de pobresa o aïllament.

Ambdós se'ls posa en el mateix

sac però són dues realitats

diferents.

I què pot fer l'Ajuntament en

ambdós casos?

Generar polítiques

personalitzades. Hem de passar

d'un model basat en un catàleg de

serveis, fixat per Llei, a un altre

centrat en la persona. Cal sortir al

carrer, esbrinar què necessita

aquell avi o àvia, amb noms i

cognoms.

Podria concretar més?

Quanta gent gran a Girona
necessitaria tallers de memòria o
d'exercici físic? Està comprovat
que retarden l'envelliment. Siguem
proactius, estudiem-ho!
L'Ajuntament té tècnics molt ben
preparats. Quants avis o àvies
viuen en situacions de pobresa i/o
aïllament? Trobem-los i actuem.
Amb recursos econòmics, però
també emocionalment. No és
només proporcionar-los el botó de
la teleassistència, sinó també
escoltar-los i atendre'ls
completament. D'aquesta manera
també tindrem més eines per
detectar i actuar en situacions que
malauradament existeixen però
que sovint són invisibles: abusos,
maltractaments, etc.

Per acabar, què tenen pensat fer
en relació a la gent gran en els
propers mesos?

Estem treballant en un projecte
d'acció social ambiciós de cares al
proper mandat, si la ciutadania
ens dóna suport. Mentrestant
tenim pensat presentar propostes
que van en aquesta línia.
Envelliment actiu, cohesió social,
qualitat de vida, etc. La nostra
idea és que
Girona ha
d'estar
preparada i
ha de ser
una ciutat
amable per
a la gent
gran.

Ricard Calvo
Regidor d’ERC-MES
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