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Em dirigeixo a tots i totes vosaltres, 
encapçalant novament la candidatura 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a unes 
eleccions municipals. Ho faig conscient de la 
importància del moment que estem vivint i dels 
reptes apassionants que com a poble i com a 
país tenim al davant.

Aquests darrers quatre anys 
Llançà ha viscut una legislatura 
complicada, en què alguns 
han prioritzat el desgast i la 
crítica continuada, davant la 
feina i projectes realitzats pel 
nostre govern, oblidant que hi 
ha aspectes i temes del poble 
que no entenen ni admeten 
pugnes polítiques, i que són 
patrimoni i responsabilitat de 
tots.

Nosaltres volem reprendre una dinàmica 
positiva, recuperant l’optimisme i la 
constructivitat, amb la màxima complicitat i 
participació de la ciutadania.

El Llançà que volem és un poble endreçat 
i sostenible, on es garanteixi la qualitat dels 
espais públics i la millora dels que amb el temps 
han patit una degradació. Un Llançà compromès 
i respectuós amb el seu entorn i del que tothom 
se’n senti responsable.

El Llançà que volem és un Llançà que inverteixi 
en les persones, i treballi i es preocupi per elles, 
amb serveis públics de qualitat. Uns serveis 
públics a l’abast de tothom i als que ningú 
hagi de renunciar per qüestions econòmiques. 
La millor inversió que podem fer és l’atenció 
d’aquells que ho necessiten i la formació dels 
futurs llançanencs i llançanenques.

El Llançà que volem és un Llançà que exerceixi 

la capitalitat de la Mar d’Amunt. Un Llançà que 
reclami i reivindiqui més i millors equipaments, 
instal·lacions i serveis compromesos, com els 
accessos d’entrada al municipi i la millora de 
l’estació de trens, i que aprofiti la seva situació 
estratègica i els valors que l’identifiquen 

com a eina de promoció i 
desenvolupament econòmic de 
la nostra zona.

El Llançà que volem és un  
Llançà compromès. Amb 
persones al govern 
que s’impliquin en el 
desenvolupament del poble 
en tots els seus àmbits i que 
representin a l’ajuntament en 
la seva capacitat mediadora. 
Si volem avançar, hem de ser 
proactius a tot arreu i mantenir 
un ritme constant de treball.

I aquest Llançà que volem el volem posar en 
comú entre totes i tots. Que siguem capaços de 
teixir una suma de complicitats d’on sorgeixin 
les millors propostes i d’on derivin els millors 
resultats. Tenim un repte a les nostres mans, 
que és tan immens com les possibilitats que té 
el nostre poble, i que estan al nostre abast si ens 
decidim a fer un pas endavant. Ens acompanyes?

Salutacions!

LLANÇANENQUES I LLANÇANENCS,

Guillem Cusí Batlle
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OBRES

EMBELLIMENT I REFORMES

CULTURA

• Nou tram camí de ronda “La 
Gola” , 100% subvencionat. 

• Finalització tram final vorera c/
Font d’en Falcó (part superior 
camp de futbol)

• Realització de vorera a l’av. 
Països Catalans (part superior 
parc de bombers)

• Realització de vorera al c/ 8 
de març (lateral zona de jocs 
infantils de l’escola)

• Reurbanització del c/La Selva 
(zona edifici de serveis i policia)

• Asfaltat pàrquing IES
• Asfaltat i clavegueram c/Cap Ras
• Obres d’obertura del cv/Narcís 

Monturiol

• Obres d’embelliment al pont de 
l’Avinguda Mestral

• Restauració de la Font de la plaça 
Major

• Embelliment de la plaça del Port, 
de la vorera davant ajuntament, 
a Balleta, La Selva... amb 
jardineres

• Reparació de les cobertes del 
cementiri del Port

• Reparació de les cobertes de la 
casa de cultura

• Renovació de fanals zona Port, 
balises carrer Castellar, Pàrquing 
de l’IES 

• Varis quadres de llum, nova 
il·luminació pàrquing Rafael 
Estela

• Renovació enllumenat de Balleta, 
del passeig marítim de Grifeu i 
adquisició de nous llums de nadal

• Aparcabicis i noves cartelleres 
• Nous mòduls platja del Port
• Embelliment Carrer Barcelona i 

connexió amb el Passeig Marítim 
• Arranjament fusteries edifici 

ajuntament
• Millora d’accés del camp de 

futbol

• Millora de la programació teatral
• Introducció del pregó de Festa 

Major
• Participació al FITAG
• Correfoc amb els Diables de 

l’Onyar
• Concerts de gran format a la Gola

Què hem fet des de govern?

*Imatge cedida per Rafa Urigoitia
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GOVERN

GRUP MUNICIPAL

TURISME

• Ampliació de la durada de serveis 
en temporada estival

• Street Food Winter
• Nova Oficina de Turisme a 

l’estació de trens 
• Nova senyalització informativa 

 

• INTERREG 201 -20 
Projecte transfronterer de 
desenvolupament turístic 
(finançament europeu)

• Esmenes als PPGG de l’Estat i 
reunions per a l’adjudicació de les 
obres de la rotonda i travessia de 
la N-260 per valor de 3,49 M€

• Moció de suport a l’acollida 
de població refugiada víctima 
dels conflictes armats a la 
Mediterrània

• Moció per al Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència 
envers les dones

• Moció de suport a la veda de 
pesca.

• Acord amb Costas del Estado per 
l’arranjament del tram de camí 
de ronda al Cau del Llop

• Conveni amb SOREA per atenuar 
i solucionar casos de famílies 
amb dificultats econòmiques

• Negociació amb RENFE i ADIF 
per a la millora i arranjament de 
l’estació i els seus accessos

• Aprovació del Reglament 
de Voluntariat i Creació de 
l’Agrupació Local de Voluntaris

• Sol·licitud per a la gestió d’una 
ràdio municipal de FM

• Aprovació del Pla especial del 
sistema general portuari en el 
municipi de Llançà

• Aprovació inicial de l’Ordenança 
municipal reguladora de 
procediment sancionador

• Aprovació del plànol de 
delimitació per a la prevenció 
dels incendis forestals

• Modificació de l’Ordenança 
municipal sobre tinença 
d’animals domèstics a Llançà

• Aprovació inicial del Reglament 
Orgànic Municipal de Llançà

• Adhesió al conveni marc del 
CCAE per a la recollida d’animals 
domèstics

• Aprovació del conveni entre 
l’ajuntament de Llançà i 
VIJUVENT S.L.U., per a la 
cessió d’ús d’un local per a banc 
d’aliments
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A LA CARPETA

SERVEIS

LLEURE

• Conveni de col·laboració amb el Festival CLACA
• Obres Club Nàutic: Acord amb el Club Nàutic Llançà 

per a una inversió en benefici del poble de Llançà d’1 
M€, en l’àmbit d’actuació de la Gola, la Plaça del Port i 
el Passeig Marítim

• Obres d’adaptació a la mobilitat dins ’ajuntament: 
ascensor i rampa d’accés

• Arranjament carrer la Mina i carrer Sant Toribi
• Asfalt pàrquing lateral del CAP
• Asfalt carrer i pàrquing carrer Xiprer (cementiri del 

Port)

• Xerrades d’interès agrari.
• Horts urbans
• Ordenança municipal escombraries
• Arranjament camí del cementiri els Ximblars
• Millora soterrani i façana edifici serveis

• Realització de tancaments varis de les 
zones de residus

• Renovació de papereres del pg. 
Marítim i de l’av. Europa

• Col·locació de mini deixalleries i punts 
de reciclatge de les llaunes

• Reordenació i compactació de les illes 
de reciclatge

• Platja per a gossos
• Tractament mosquit tigre
• Control cranc americà
• Seguiment salinització pous

• Ampliació de la zona de sortida de 
l’escola

• Renovació de jocs infantils a la zona 
de l’escola, de l’av. Mestral, de la zona 
platja del Port, ampliació de la zona de 
jocs de la Plaça Catalunya

• Diversificació Jornades Bolet
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Parlem de...

PENSAR, ACTUAR I APRENDRE 
Aquest 2019 serà decisiu en molts aspectes. 

Les eleccions municipals representen una 
data essencial per decidir quin projecte 
ha de liderar el futur de Llançà. No 
obstant, hem dedicat aquests 
darrers mesos i setmanes al 
debat, la reflexió, la crítica i, 
sobretot, a les propostes. 
Hem de posar el poble 
en diàleg. Aquest 
període és tant o més 
important que les 
pròpies eleccions.

A ERC ens hem 
dedicat durant quatre 
anys a treballar per 
Llançà. Ho hem fet des del 
govern i l’alcaldia, i també des 
de l’oposició. En ocasions ens hem 
trobat amb circumstàncies adverses, però 
estem  molt orgullosos de la nostra feina; 
el més gran dels nostres valors. Hem après 
a conèixer millor Llançà i la nostra gent, i 
seguim creixent junts. 

Per aquest motiu, com no podria ser 
d’altra manera, fa mesos que ens estem 
trobant amb associacions i veïns/es del 
poble. Per conèixer millor les vostres 
necessitats i punts de vista, i per fer-vos 
partícips d’un procés col·lectiu que ens 
permeti arribar al 26 de maig amb un on us 
sentiu reflectits i inspirats. Junts farem de 
Llançà allò que volem que sigui. 

ASSOCIACIONS I LA CULTURA, 
L’ÀNIMA DEL POBLE 

A Llançà tenim una de 
les nostres principals 
riqueses en el teixit 
associatiu. És una gran 
font de dinamització 
cultural, cohesió social 
i desenvolupament 
personal. La nostra 
preocupació, per tant, 
és que les nostres 
associacions estiguin 
degudament acompanyades 
i finançades, i en ambdós casos 
creiem que hi ha moltes coses a 
millorar. 

Vetllar per la riquesa cultural significa 
mantenir un foc a màxima intensitat. No 

és una tasca senzilla, requereix dedicació i 
constància, però és l’única manera d’obtenir 
bons resultats. Ens cal una major vinculació 
del nostre associacionisme i les iniciatives 

culturals amb el govern local. 
Sobretot, oferir eines 

com l’assessorament 
i un millor sistema 

de finançament, 
així com crear 
espais de 
deliberació entre 
l’ajuntament i els 
nostres àmbits 
s o c i o c u l t u r a l s . 

Invertir en cultura 
no és un cost, sinó 

perseguir els seus 
incalculables beneficis. 

LLANÇÀ AMB ACCENT 
Ens encanta el nom del nostre 

poble. Tenim una ç que 
remarca les nostres arrels 
catalanes i llatines, i que 
compartim amb francesos, 
occitans i portuguesos 
així com altres pobles 
del mediterrani. A més, 
l’evolució etimològica 

-des de temps romans fins 
a l’actualitat- ens connota 
amb la valentia i agudesa 
d’una llança, i així ho fem constar 
al nostre escut: amb tres llances 

emergint d’una mar brava. 
No ens oblidem de 
l’accent obert que 

tanca Llançà. Accent 
que, juntament 
amb la ç, van 
patir un llarg exili 
durant els anys 
del franquisme. 
P r e c i s a m e n t , 
aquest és un 

símbol diacrític que 
creiem que manca a 

molts llocs i dimensions 
del poble. No només hem 

de posar l’accent obert a 
Llançà quan l’escrivim i el pronunciem, sinó 
també quan el pensem en tot el seu conjunt.

GOVERNAR L’AJUNTAMENT
Quan un partit polític aspira a assolir el 

govern del seu municipi ha de complir un 
gran ventall de requisits, però n’hi ha un 
d’imprescindible que no sempre es posa en 
valor durant la campanya electoral, i és el 
de conèixer com funciona l’ajuntament. Des 
de la seva complexitat competencial fins a 
la seva estructura organitzativa, passant 
per les treballadores i treballadors, el 
pressupost municipal i tants altres aspectes. 

Cal conèixer quins són els punts forts 
i les mancances del nostre consistori. Es 
tracta de la principal institució amb què els 
ciutadans es relacionen, i cal fer-la el més 
accessible i efectiva possible. 

Per tal que així sigui, hem de procurar 
per una adequada professionalització i 
condicions laborals dels nostres treballadors 

públics, així com adaptar-nos a 
les noves tecnologies i 

als models de la nova 
gestió pública. Això 

passa també, sens 
dubte, per la 
p a r t i c i p a c i ó 
ciutadana i 
la interacció 
amb altres 
o r g a n i s m e s 

públics i privats. 

DONES 
LLIURES I 

UNA SOCIETAT 
FEMINITZADA 

Sense falsos compromisos de futur i 
sense ambigüitats. Que totes les instàncies 
de l’administració pública i planejaments 
socioeconòmics es caracteritzin per una 
proposta integral i proactiva en la defensa 
dels drets de la dona i la igualtat. Per força, 
això ha de garantir l’eliminació de tota 
bretxa salarial, erradicació i persecució de 
tota forma de masclisme i possibilitar el 
lliure accés al mercat laboral.

L’única manera de garantir que això es 
dugui a terme és assolint un acord debatut i 
matisat entre el govern local, grups polítics 
i organismes del municipi, desenvolupant 
una normativa al respecte, i creant una 
figura que vetlli i en pugui constatar-ne el 
seu compliment.
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La feina feta ens avala
Precs i preguntes al ple 

Mocions 

Esmenes als pressupostos 

Al·legacions a les Ordenances Fiscals 

Qüestió de confiança

96

2017, 2018 i 2019

14 des de govern i 28 des de l’oposició

2018 i 2019

1

Pots trobar més informació sobre les accions fetes des del govern i des de 
l’oposició escanejant aquest codi QR o accedint a la nostra pàgina web.

locals.esquerra.cat/llanca

@ERCLlanca
@ERCLlanca
@ERCLlanca

PRENDRE PARTIT ÉS SUMAR 
Sovint tot allò que te a veure amb la 

política genera un rebuig automàtic, per 
tractar-se d’una cosa que es pot percebre 
llunyana, avorrida, complicada i, en molts 
casos, corruptible. 

Nosaltres us podem assegurar que 
la política municipal és una experiència 
apassionant, que permet canviar i millorar 
el nostre entorn i societat, i que amb molta 
feina es poden assolir resultats gratificants 
i il·lusionants. Us animem a prendre partit i 
a ser actors del canvi, indiferentment de les 
sigles i el projecte que més us identifiqui, 
per aconseguir que Llançà sigui un poble 
políticament viu i plural. Sumant 
junts aconseguirem el millor 
per Llançà.

ECONOMIA: 
ESFORÇ I 
OPORTUNITATS

El motor econòmic 
de Llançà es 
caracteritza per 
la convivència de 
diversos sectors, dels 
quals  se’n deriven 
dinàmiques que influeixen 
la nostra societat i economia 

local. Una gran part de la 
nostra economia  -i la més 
visible- està orientada al 
sector dels serveis i al 
turisme. No obstant, a 
vegades oblidem que 
molt bona part la 
nostra organització 
productiva té una 
dimensió essencial, 
encara que menor, en 
l’àmbit industrial i del 
sector primari (pesca i 
agricultura). 

El més rellevant de tot plegat 
és que no podem concebre tots els nostres 

actors econòmics en el seu 
conjunt sense una relació 

d’interdependència i, 
paradoxalment, sense 

cap visió d’estratègia 
col·lectiva ni llarg-
terminista. És llavors 
quan ens preguntem, 
si per separat hem 
aconseguit arribar 

fins aquí, ens imaginem 
del que seriem capaços 

avançant en conjunt?

JOVENTUT I INFÀNCIA
Cada etapa de la joventut, 
des de la infància passant 

per tots els esglaons 
que la succeeixen, 
suposa un univers 
particular de 
vivències. Un moment 
de la vida amb una 
gran importància 

de la dimensió 
experimental i pel que fa 

a l’aprenentatge. 
Una de les coses més 

importants dins d’aquesta fase 
transcendental és la manera de relacionar-
se amb l’entorn més immediat i, d’aquests 
estímuls, se’n fan unes abstraccions socials, 
culturals i polítiques. 

L’educació i l’aprenentatge de les properes 
generacions depenen de tota la societat, no 
només de la família. Garantir una infància 
i joventut de qualitat és garantir un futur 
millor per a totes i tots nosaltres.
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Quines particularitats creus 
que fan de Llançà un poble 
únic?

Crec que som un poble molt 
acollidor que viu en un entorn 
insuperable, i la combinació 
d’aquests elements és allò que 
ens fa únics. La singularitat 
dels nostres nuclis urbans del 
Port i la Vila, juntament amb 
la bellesa de la Mar d’Amunt, 
ja ens caracteritza de per sí. 
Però si alguna cosa marca 
la diferència és la iniciativa 
que sorgeix de la nostra capa 
social, i d’on se’n deriva un gran 
patrimoni cultural, gastronòmic, 
associatiu i comercial. Som 
molt afortunats i tenim un gran 
potencial!

Sabries detectar les 
principals problemàtiques 
que afecten al poble?

A Llançà el principal 
problema és estructural i deriva 
en molts àmbits. La manca de 
projectes de cultura, turisme, 
joventut, urbanisme i resta 
d’àrees suposa un greuge que 
queda reflectit en poca inversió 
i constant improvisació. Una 
altra qüestió rellevant és la falta 
d’un bon servei de recollida 
d’escombraries i un servei de 
neteja viària eficaç, que doni 
veritable cobertura a tot el 
municipi. Tanmateix, hi ha una 

falta de civisme i seguretat 
ciutadana que es veu agreujada 
pels pocs recursos que es 
destinen al cos de la policia local, 
però també per l’increment de 
població en temporada estival 
de forma atomitzada. Hi ha 
moltes altres problemàtiques, 
i moltes deriven del model de 
gestió municipal. 

Com cal afrontar els reptes de 
futur?

En tres pilars bàsics: atenció 
a les persones, infraestructures 
i suport a l’activitat econòmica 
del municipi. 

 En primer lloc cal planificar 
el poble i afrontar els reptes 
que no s’estan encarant, com 
per exemple elaborar un nou 
POUM, una eina necessària per 
poder pensar el Llançà del futur 
en el seu conjunt. 

En l’àmbit de les persones 
cal més progressivitat en els 
impostos, millorar molt el 
sistema de neteja del poble, 
del reciclatge, facilitar el dia a 
dia a la gent gran, revitalitzar 
el comerç i industria i oferir 
oportunitats i recursos al jovent 
per mantenir-los vinculats al 
seu poble. 

 Hem de fer evolucionar el 
model productiu de Llançà, 
apostant per sectors emergents 
com les noves tecnologies i 

captar inversió externa. 
Alguna reflexió pel que fa al 
turisme?

Cal una reflexió general sobre 
el futur del model paisatgístic, 
urbanístic, social i econòmic per 
a un millor desenvolupament 
del turisme a Llançà. 

A Llançà, per sort, hi ha 
qualitat de vida i té una densitat 
de recursos paisatgístics, 
culturals i turístics excepcionals. 
El que fa falta és donar-hi un 
impuls definitiu i vendre la 
nostra pròpia marca. Hi ha uns 
punts dèbils perquè l’oferta 
turística dels anys 60 i 70 ja està 
superada i ens hem d’adaptar al 
segle XXI. Per això cal l’esforç 
i la dedicació de l’ajuntament, 
del món empresarial i el teixit 
associatiu conjuntament, colze 
a colze. Cal recuperar i posar en 
valor l’oferta cultural (festivals, 
música, fires, activitats...), 
patrimonial, paisatgística i 
també esportiva. El que podem 
oferir és immillorable. En 
l’apartat de les descobertes, 
cal aprofundir en la línia 
d’oferir turisme actiu, des de 
senderisme i cicloturisme fins al 

“touring” -rutes per a seguir en 
cotxe- i la descoberta del medi 

marí així com dels productes 
naturals que s’hi ofereixen. 
Tampoc no podem oblidar el 
gran handicap que patim des 
de fan anys i panys, l’oferta d’oci 
i en concret d’oci nocturn. 

A part del turisme... quins són 
els altres motors del poble?

Amb una dinàmica econòmica 
basada en el turisme i el sector 
serveis com a gran i gairebé 
únic motor, malauradament ens 
queden poques alternatives. 
Perquè no disposem d’un sector 
industrial fort ni consolidat 
i, tanmateix, el sector terciari 
com la pesca va a la baixa. Fins 
ara, l’altre gran motor era la 
construcció, però aquest s’ha 
vist afectat per la crisi i per un 
creixement desmesurat. Per 
tant, el que ens cal és treballar 
per tenir motors econòmics 
diferenciats i potenciar els 
existents. Una manera clara 
és fer realitat la possibilitat 
d’establir un polígon industrial 
per enquibir els negocis 
locals però a l’hora per donar 
cobertura a negocis emergents 
o atraure noves empreses al 
municipi. 

ENTREVISTA A

GUILLEM 
CUSÍ

Guillem Cusí Batlle
@GuillemCusi

Alcalde de Llançà 2015/2017 
i exconseller del CCAE, 

actualment treballa com a 
relacions externes a 

Mutua Intercomarcal


