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Jordi Vilà i Vilà
Candidat a l’alcaldia de 
Sant Feliu de Guíxols

Venen temps nous, i l’Esquerra Republicana de
Catalunya torna a fer costat a la ciutat i a la seva gent 
per assumir els canvis que s’han de fer. 

El nostre projecte per Sant Feliu  es fonamenta en la 
gent que hi vivim  , perquè creiem  en la seva capaci-
tat ja demostrada de tirar endavant en moments de 
grans dificultats. Sempre hem cregut en la gent em-
prenedora, homes i dones , jovent i gent gran que han 
encarat la vida i els seus reptes des de l’honestedat. 
Aquesta vegada no serà diferent cal que siguem va-
lents per afrontar  amb dinamisme les dificultats de 
la crisi.  

Amb tot també cal ser generós amb els qui no po-
den seguir el ritme dels nous temps amb la mateixa 
velocitat que els altres. Els infants , els ancians i la 
gent desvalguda ha de veure  en la nostra fermesa 
una oportunitat per obrir-se pas al futur i no quedar 
enrederits. 

El nostre compromís de bona gestió , honestedat i 
solidaritat  a favor de tota la gent de Sant Feliu l’hem 
demostrat aquesta legislatura des de l’ajuntament, 
treballant ferms a favor del progrés econòmic i
social . 

Ara renovem aquest compromís perquè som gent de 
paraula. 

Va nèixer el 15 de desembre de 
1965. Viu a l’Eixample.
Treballa d’advocat.

Va ser director de la Fundació
Josep Irla a Sant Feliu de Guíxols

Des del 2003 és regidor a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols.

De l’any 2007 al 2010 va ser 
regidor d’equipaments i activitats
culturals, patrimoni cultural i 
activitats festives

Jordi Vilà i Vilà

blocs.esquerra.cat/jordivila

Sant Feliu de Guíxols
Gent de Paraula



Volem treballar per tenir una ciutat més endreçada, més neta, més rica: 
on la seva gent visqui amb harmonia i sintonia amb el seu entorn, per què 
els nostres fills tinguin una ciutat millor. I per això hem de treballar cap a 
un horitzó immediat on sigui tangible l’anella cultural al voltant d’una de 
les nostres riqueses patrimonials: el Monestir que, conjuntament amb el 
teatre, i el museu Thyssen, ens aportarà més llocs de treball i més rique-
sa econòmica i cultural.   Volem seguir treballant al costat dels ciutadans 

i ser la seva veu dins 
de l’ajuntament, perquè 
estimem la nostra ciu-
tat, per què cada pedra, 
cada racó, cada carrer, cada fanal, forma part de tots.

www.esquerra.cat/guixols

UNA CIUTAT MÉS ENDREÇADA ON PODER GAUDIR
MILLOR DE L’ENTORN I QUE AIXÍ ELS NOSTRES FILLS 
TNGUIN UNA CIUTAT MILLOR

02.
Anna Buxó 
i Calzada

La restauració de l’hotel Panora-
ma i les Noies serà un puntal pel 
fer créixer el comerç i el turisme

Nascuda el 16 de gener de 1969 Viu al Barri de Tueda

Tècnica d’Esports. Regidora de Joventut i Esports 2007-2010.
Consellera Comarcal del Baix Empordà de patrimoni cultural i 

presidenta del consell comarcal esportiu.

PLANTEM CARA A LA CRISI, TIREM ENDAVANT 
VERITABLES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

03.
Albert Polo 
i Miret

Nascut el 21 d’octubre de 1982 Viu al Casc antic

Administració de Finques. Portaveu Comarcal JERC Baix Empordà

Anem amb el camí marcat per una falta de suport als joves, després de 
les retallades que tothom ha sofert els joves som qui més patim la crisi, 
perquè en un moment de vital importància, la construcció del futur, és ne-
cessari estar ben informat i poder disposar de tots els mitjans. Les JERC 
Guíxols i jo mateix no hem retallat en esforços perquè els joves puguem 
decidir lliurement el nostre futur, a la nostra ciutat, ser coneixedors dels 
camins a seguir, accedir als estudis adequats, amb igualtat d’oportunitats. 

El pas és oferir més es-
pais de formació i par-
ticipació als joves per 
afavorir l’emacipació 
amb igualtat d’oportunitats, amb justícia social.

Joves amb tots el drets, i amb 
totes les oportunitat per 

aconseguir una societat més justa



guixols@esquerra.org

POLÍTIQUES TRANSVERSALS PER POTENCIAR UN 
PROJECTE A LLARG TERMINI EN EL CAMP DEL 
TURISME, LA CULTURA I L’EDUCACIÓ 

04.
“Festi” Carles 
Benguerel
i Soler

Nascut el 18 de març de 1981 Viu al Barri de Tueda

Educador Social

SEGUIREM LLUITANT PEL DRETS I LES POLÍTIQUES
DE JOVENTUT A LA NOSTRA CIUTAT

05.
Georgina Linares 
i Albertí

Nascuda el 16 de gener de 1984 Viu a barri del Puig

Bibliotecària a l’Institut del Teatre. Portaveu JERC Guíxols

Les JERC Guíxols hem crescut i ens hem consolidat aquests darrers 4 
anys a Guíxols, aportant una visió jove del municipi i lluitant dia rere dia 
per a l’empancipació i la justícia social.
Ara no és hora de prometre res, sinó de comprometre’ns a seguir tirant 
endavant les polítiques de joventut necessàries a la nostra ciutat. Volem 
aconseguir la ciutat que necessitem sense fer malbé la que estimem.

Seguirem pensant en 
idees i propostes i con-
tinuarem fent activitats 
que permetin als joves 
convertir-se en ciuta-
dans actius. Les JERC Guíxols ens comprometem a 

treballar com fins ara, per tal que nosaltres, els joves, estiguem presents elaborant el nostre futur.

“Fer política vol dir planificar, tenir clar cap a on anem i d’on partim . Som 
una ciutat turística amb un gran patrimoni cultural i natural. El nostre deure 
és aconseguir que aquest llegat comú generi oportunitats perquè les perso-
nes puguin desenvolupar el seu projecte de vida.”
Idees clares i un full de ruta coherent és el que necessita el govern de 
la nostra ciutat. Cal un projecte a llarg termini i transversal on les polí-
tiques de turisme, cultura, medi ambient i educació remin en un mateix 

sentit i es complemen-
tin. Si realment volem 
potenciar l’arribada 
d’un turisme de qualitat 
hem de potenciar els nostres actius culturals i naturals 
però per poder-ho fer, cal invertir en educació perquè 
les persones que viuen a la nostra ciutat puguin con-

tribuir a millorar-ne la qualitat, ja sigui com a emprenedors o com a treballadors qualificats. Invertir en 
educació és invertir en les persones i en el seu futur, és a dir en la ciutat.

Ha estudiat Psicologia a la UdG

Augmentar l’oferta formativa per 
generar nous emprenedors i 
treballadors qualificats per

 sortir de la crisi

Desenvolupar les polítiques de 
joventut per fer que els joves si-

guin un actiu a la ciutat



A Sant Feliu de Guíxols Gent de Paraula

“Vull un Sant Feliu de Guíxols que inverteixi en les persones. Que pensi en 
la gent gran i en la mainada. Una ciutat més solidària i més tolerant”.

06.
Esther Messeguer i Bordas
Nascuda el 31 de juliol de 1962.
Diplomada en infermeria.
És sòcia d’Òmniun Cultural, Creu Roja i tresorera de l’AMPA de l’Institut 
Sant Elm.

“Vull que Sant Feliu de Guíxols i la seva gent recuperin l’autoestima”

07.
Joan Vera i Esteve

Nascut el 21 de setembre de 1974.
És llicenciat en història i en dret per l’UDG. Exerceix d’advocat.

És membre de Skaphos, club de submarinisme de Palamós.

“Vull una ciutat més justa, clara i amb una administració transparent”.

08.
Isabel Cussó i Rey
Nascuda el 25 de setembre de 1959.
Graduada en Comerç. Treballa com a administrativa a la Piscina.
És presidenta de la Penya Barcelonista “Tal com som”, vocal de la Penya 
Barcelonista Guixolenca i membre de la  colla de carnaval “Els Marrecs”.

“Ja fa anys que tenim un Sant Feliu de Guíxols en blanc i negre, ara és 
l’hora de ficar-hi color, nosaltres podem i ho farem”.

10.
Joan Reyné i Palahí
Nascut el 24 de desembre de 1963.
Va estudiar batxillerat i treballa de comercial.
És soci del C.E Montclar,  C.E Bellmatí, Ardenya Patrimoni i Natura, 
Guíxols Decideix i exmembre de la Junta Tècnica del Museu Municipal.

“M’agradaria que la gent s’identifiqués més amb Sant Feliu de Guíxols i 
participés més de la vida que es fa a la ciutat”

09.
Manel Mayor i Lecuona

Nascut el 13 de desembre de 1952.
Va estudiar FP en electricitat, lampista de professió des de fa 40 anys.

Ha estat entrenador a l’A.D Guíxols, Escola de Futbol de Sant Feliu,
 C.F Cristinenc i  Aro C.F.

“Vull un Sant Feliu de Guíxols on els joves puguem treballar i
 establir-nos-hi per no haver de marxar de la ciutat on vam nèixer”.

11.
Emma Portas i Juan

Nascuda el 4 d’octubre de 1982.
Ha estudiat batxillerat i ha realitzat cursos de turisme i administració.

Ha treballat com ha dependenta en supermercats i botigues de roba.
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guixols@esquerra.org

“Vull un Sant Feliu de Guíxols millor, i treballar així per un país socialment 
més just i nacionalment més lliure”.

12.
Xavier Gorro i Guerrero
Nascut el 29 de setembre de 1979.
Té estudis de dret per la UdG i filosogia per la UB.
Treballa de dinamitzador al Punt Òmnia de Salt.
És soci d’Òmniun Cultural i de l’Associació Guíxols Decideix.

“Voldria un Sant Feliu de Guíxols amb una rica vida social tot l’any, que 
tingués un comerç dinàmic i un turisme familiar i de qualitat. Voldria que 
es construís el Thyssen i que esdevingués el motor cultural de la ciutat”.

13.
Albert Dubé i Sàez

Nascut el 9 de març de 1981.
És llicenciat en Història de l’Art per la UdG i en Documentació per la UB.

Treballa de bibliotecari a l’Institut de la Bisbal de l’Empordà.
És soci del Tennis Guíxols i secretari de comunicació de l’AAVV del Puig.

“Calen aules d’estudis amb horaris flexibles i sobretot en períodes 
d’exàmens, per poder estudiar en condicions”.

14.
Mireia Mascarreras i Costart
Nascuda l’11 de febrer de 1992.
Estudia 1r Psicologia a la UVIC.
És la secretària d’Organització de les JERC Guíxols i la secretària del 
Consell Local de Joves.

“M’agradaria que hi hagués turisme tot l’any per tenir més facilitats per 
trobar feina”.

16.
Josep Maria Nueda i Ruiz
Nascut el 3 de març de 1982
Ha treballat en diferents sectors de la construcció i en muntatges de 
pladur. Actualment treballa de cambrer a la guingueta de la platja de la 
badia.

“Sant Feliu de Guíxols és un poble on el seu principals valors són els 
seus vilatants i vilatanes”.

15.
Àngela Monago i Triguero

Nascuda l’11 de febrer de 1949.
Ha treballat tota a la vida a la fàbrica de Suro Joan Prius (Aglotap)

Participa de la colla carnavalesca Golfos i Dracs.

“Volem mantenir l’encant de Sant Feliu de Guíxols sense renunciar al
 progrés. Esquerra és la millor alternativa al servei dels ciutadans”.

17.
Josep Maria Ferrés i Renau

Nascut el 7 de setembre de 1954.
Ha  estudiat Maestria Industrial .

Ha estat petit empresari  i actualment treballa a un concessionari MB.
És soci del Centre Excursionista de Catalunya .

A Sant Feliu de Guíxols Gent de Paraula
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“Hem de treballar per un Sant Feliu de Guíxols cada dia millor”.

18.
Rosa Maria Rigau i Andreu
Nascuda el 23 de juny de 1954.
Fa més de 10 anys que treballa a Ca l’Àngel.
És vicepresienta de la colla de carnaval “I a tu que t’importa” de Castell-
Platja d’Aro i s’Agaró.

“Vull que els joves tinguem més facilitats per emancipar-nos, tant per 
trobar feina digna com per trobar un habitatge a un preu assequible”.

19.
Marta Vega i Roca

Nascuda el 17 de juliol de 1990.
Ha estudiat el mòdul de grau mitjà de perruqueria a l’IES Sant Elm.

Treballa de perruquera.
És secretària d’organització de les JERC Baix Empordà.

“Volem que el Carnet del Punt Jove, passi a ser el Carnet Jove de Guíxols”.

20.
Fran Fernández i Romero
Nascut el 6 de desembre de 1992.
Estudia 2n de batxillerat a l’IES Sant Elm.
Participa activament en les activitats que fan les JERC Guíxols a la ciutat.

“Sant Feliu de Guíxols ha de ser una ciutat per viure-hi i per viure’n”.

21.
Joan Casamitjana i Ribas

Nascut el 7 de desembre de 1967.
És diplomat en magisteri per la UdG. Treballa a l’Escola l’Estació.

És director de la Casa i Irla i patró de la Fundació Josep Irla. Va ser regi-
dor de l’ajuntament de la ciutat del 1995 al 2003 per Esquerra.

“Cal que fem una remodelació integral de l’IES Sant Elm”.

S2.
Júlia Granell i Raset
Nascuda el 13 d’agost de 1992.
Estudia 2n de batxillerat a l’IES Sant Elm.
És secretària d’imatge i comunicació de les JERC Guíxols.

S3.
Jaume Soler i Albertí
Nascut el 9 de maig de 1921.
Ha treballat de pescador. Ha estat nansaire i feia vaixells 
en miniatura, cistell i altres obres d’artesania.

“M’agradaria que hi hagués més oferta de cicles de grau 
mig a la ciutat per formar-nos millor”.

S4.
Dafne Pugnau i Sàez
Nascuda el 25 d’abril de 1992.
Treballa de dependenta en un comerç de Platja d’Aro.
És secretària d’activisme de les JERC Guíxols

S5.
Joan Donatiu i Tejero
Nascut el 13 de febrer de 1951.
Ha treballat tota la vida de planxista d’automoció.

“Vull un Sant Feliu de Guíxols que avanci per una Catalunya 
més lliure”

S1.
Miquel Sellarès i Perelló
Va nèixer a Barcelona l’any 1946.
És llicenciat en filosofia i lletres.
Va ser fundador de l’Assemblea de Catalunya. De 2003 a 2004 fou 
secretari de comunicació de la Generalitat de Catalunya.

“Vull que els meus néts puguin gaudir i estimar aquesta 
ciutat com jo, ja que malgrat les dificultats ho he pogut fer”.

“Vull la independència de Catalunya”.

A Sant Feliu de Guíxols Gent de Paraula



10 IDEES, UN PROJECTE DE CIUTAT
1. Executarem els projectes dels grans equipaments culturals: Museu Thyssen, 
Monestir i reforma del Teatre Municipal.

2. Obrirem al públic els hotels Panorama i les Noies de l’herència Anlló.

3. Al centre habilitarem més zones d’aparcament a la carretera de Tossa i als 
tinglados del Port.
I en els barris, als solars o edificis en desús.

4. Executarem el pla de barri del Puig-Eixample de Llevant i la seva plaça.

5. Augmentarem l’oferta de batxillerat (artístic i musical) i de mòduls de grau 
mitjà especialitzats en turisme, cultura, medi ambient. Les línies de PQPI i la 
Casa d’Oficis per lluitar contra el fracàs escolar i generar professionals qualifi-
cats.

6. Fomentarem la cultura en tots els àmbits: professional, amateur i popular 
i l’organització d’esdeveniments (ciutat de la cultura catalana, ciutat pubilla 
de la sardana, 50 anys de la Porta Ferrada. I recuperació dels premis literaris 
Àncora.

7. Inciarem la construcció de la sala polivalent per activitats lúdiques i de la nau 
per a les carrosses de carnaval.

8. Protegirem el front marí com espai de riquesa ambiental amb el camí de ronda 
de llevant (Tossa) i els entorns de la ciutat (Pedralta, font de Monticalvari,...).

9. Impulsarem la neteja viària, dels boscos i platges, la recollida selectiva 
d’escombraries i el servei de la deixalleria.

10. Aixecarem el nou edifici de l’Asil amb pisos tutelats, i el nou CAP. A favor 
de les famílies aplicarem les bonificacions ja previstes sobre impostos muni-
cipals, millorarem les instal·lacions esportives del Punt Jove, i en fomentarem 
l’activitat a través de les associacions.
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