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Aquí us oferim les nostres propostes amb l’objectiu de fer una Seu millor pels 12.351 habitants, 

que sou la nostra prioritat. Podeu consultar-les també a www.esquerra.cat/laseu o us les 

entregarem impreses a les parades que farem durant la campanya electoral al mercat, als 

diferents actes que organitzarem o venint a casa nostra al carrer Sant Ermengol, 5. Aquest 

impressió respon a la voluntat de la candidatura d’ERC d’aplicar mesures d’austeritat en 

despesa electoral. 

 

ATENCIÓ A LES PERSONES.  

La gent, la nostra prioritat. Augmentarem l’eficiència dels òrgans on participa l’Ajuntament 

(Patronat de l’Hospital, Parc del Segre, Mancomunitat d’Escombraries...). Els joves s’han de 

guanyar el futur i la gent gran ha de ser atesa com es mereix. Vetllarem per l’educació dels 

nostres infants i joves com a pilar fonamental de la construcció de la nostra societat. 

SANITAT 

 Mantindrem una assistència sanitària pública i de qualitat per a la gent del territori per tal 

d’aturar el despoblament de la nostra comarca. 

 Proposarem un canvi de model al patronat de la Fundació Sant Hospital, per així convertir-lo en 

un ens més eficient i àgil, nodrint-lo d’ experts en gestió sanitària. 

 Garantirem un model d’ hospital comarcal amb els serveis bàsics corresponents: Medicina 

Interna, Traumatologia, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, Anestèsia, Geriatria i 

Urgències. Amb la complementació dels serveis d’urologia, otorinolaringologia, Oftalmologia, 

Reumatologia, Cardiologia i Neurologia, com a mínim un cop a la setmana. 

 Potenciarem els serveis pal•liatius i l’hospitalització a domicili. 

 Utilitzarem la segona planta de l'Hospital durant les èpoques de màxim ocupació hospitalària. 

 Adaptarem la tercera planta de l'Hospital per tenir més capacitat en geriatria. 

 Demanarem al Síndic de Greuges que interpel•li a l’oficina Antifrau per saber el perquè de la 

demora a la denúncia efectuada pels treballadors de l'Hospital fa dos anys respecte a la 

possible malversació de fons. 

 Demanarem una auditoria externa per conèixer la situació econòmica actual de l'Hospital. 

 Instarem la Generalitat per tal de tenir una base SEM amb helicòpter a l’aeroport La Seu-

Andorra. 

 Millorarem la interrelació entre CAP i Fundació Sant Hospital. 

 Optimitzarem els recursos humans, en tots els estaments de l’ Hospital. 

 Assegurarem un atenció digna a tots els usuaris, sense disminuir la ràtio d’infermeria i auxiliars 

per pacients que sigui necessària. 

 Potenciarem tant des del CAP, com des de l’Hospital la telemedicina amb els nostres hospitals 

de referència. 

 Aprofitarem el fet de compartir el mateix programa informàtic amb el nostre hospital de 

referència en serveis com per exemple Radiologia. 

 Instarem la Generalitat perquè la Seu esdevingui la capital en l’àmbit sanitari de l’Alt Pirineu. 

SERVEIS SOCIALS 

 Sol•licitarem a la Generalitat de Catalunya la ubicació a la Seu d’un servei residencial per a 

infants i adolescents en risc social (CRAE o Casa d’infants). 

http://www.esquerra.cat/laseu
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 Crearem un servei d’orientació, assessorament i de relació entre professionals, famílies i infants 

de 0-6 anys.(Espai familiar)  

 Ampliarem el Consorci d’Atenció a les persones amb la incorporació d’àrees de relació i 

atenció a la ciutadania com joventut, infància, educació, cultura... 

 Exigirem a la Generalitat de Catalunya la ubicació a la Seu de l’Equip d’atenció a la infància i 

adolescència (EAIA), actualment a Tremp amb desplaçament dos cops per setmana a la Seu.  

 Adequarem pisos de serveis per a gent gran i persones amb malaltia mental, fomentant-ne la 

seva autonomia i vida independent. 

 Promourem programes i actuacions específiques per a la lluita per l’eradicació de la violència 

masclista. 

 Mantindrem la línia d’ajuts anticrisi, revisant-ne anualment els criteris d'assignació. 

 Continuarem amb el projecte de contraprestacions socials per tal de trencar amb 

l’assistencialisme i fomentar l’autonomia en les persones perceptores. 

 Facilitarem que les persones que tinguin deutes amb l’Ajuntament i no els puguin pagar, puguin 

liquidar-los amb serveis a la comunitat. 

 Respectarem la ràtio de professionals dels Serveis Socials Bàsics per donar un millor servei a la 

ciutadania (Treballadors/es socials i educadors/es socials). 

 Promourem un projecte de lleure per a nens i nenes amb diversitat funcional i trastorn del 

desenvolupament. 

 Promocionarem la figura de la treballadora social de referència per als usuaris amb 

dependència i discapacitat, com a facilitadora de tràmits i assessorament específic en la 

matèria. 

 Fomentarem programes de voluntariat amb la gent gran perquè cap persona gran estigui sola. 

 Potenciarem les activitats intergeneracionals. 

EDUCACIÓ 

 Exigirem a la Generalitat de Catalunya la reforma integral de l’escola Albert Vives incloent-hi la 

instal•lació d'un ascensor. 

 Augmentarem i diversificarem l'oferta de formació bàsica professional (PQPI - PTT) adequada a 

l’entorn de nostra ciutat. 

 Vetllarem perquè l'oferta d'ensenyament professional de grau superior sigui adequada a la 

realitat del territori. 

 Adequarem els horaris de la llar d'infants municipal i garantirem que cap infant es quedi sense 

plaça. 

 Tindrem en compte les propostes que ens han fet arribar les AMPA per millorar les escoles de la 

ciutat. 

 Augmentarem la dotació pressupostaria pel Pla Educatiu d'Entorn. 

 Promourem el Pla català d’esport organitzant uns  “mundials de l’esport”  a les escoles.  

 Reprendrem els tallers d’estudi assistit habilitant un espai comú per estudiants d’ESO ofert per 

voluntaris. 

 Possibilitarem que l’alumnat de la nostra comarca pugui inscriure’s a qualsevol centre educatiu 

de la Seu. 

 Cedirem a la Generalitat un espai més accessible on reubicar el CRP (centre de recursos 

pedagògics) l'EAP (equip d’assessorament psicopedagògic) i CREDA (Centre de Recursos 

Educatius per a Deficients Auditius). 

 Organitzarem unes jornades d’educació per al medi ambient dirigides als escolars perquè 

apadrinin camins o zones verdes. 
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JOVENTUT 

 Cedirem un espai propi per al Cau. 

 Recuperarem la línia d'ajuts per obertura de negocis per a menors de 35 anys. 

 Redactarem el pla local de joventut  2016 - 2019. 

 Inclourem les polítiques de joventut com una eina transversal en totes les àrees municipals, per 

tal que totes programin i executin accions en lògica juvenil. 

 Crearem horts socials per a joves, tot fomentant els hàbits saludables i les relacions 

intergeneracionals. 

 Continuarem amb el programa Borsa Jove d’Habitatge, oferint incentius als propietaris i 

beneficis a les persones joves per ajudar-les a emancipar-se. 

 Exigirem a la Generalitat de Catalunya que mantingui la convocatòria de  la Beca APA en un 

període fix anual.  

 Instarem la Generalitat a la reducció del cost dels abonaments de les línies de transport públic 

per a estudiants. 

 Instarem el Consell Comarcal a la creació de l'autobús de les Festes Majors, garantint transport 

segur des de la capital als nostres joves per a l'oci nocturn d'estiu. 

 Promourem l'oferta d'oci nocturn local en col•laboració amb les iniciatives privades. 

 Continuarem fomentant la mobilitat europea del jovent, entesa com un aprenentatge 

experimental, tant en l’àmbit de treball com del voluntariat. 

 Crearem camps de treball al municipi per joves locals com de la resta de Catalunya. 

 Tornarem a obrir el Casal de Joves l'Escorxador com a espai de lleure juvenil. 

 Fomentarem noves formes de convivència intergeneracionals per tal que joves i gent gran 

comparteixin despeses d’habitatge i intercanvis d’aprenentatge. 

CULTURA 

 Potenciarem la Seu com a ciutat cultural durant tot l'any amb programació estable. 

 Facilitarem els intercanvis entre orquestres i grups musicals de la Seu amb les de d’altres ciutats 

per tal de promocionar-se.  

 Acabarem la insonorització de l’Escola Municipal de Música. 

 Crearem espais d'assaig per a grups de música i de teatre de la ciutat. 

 Continuarem potenciant les escoles municipals d'arts, música, dansa i esports com a 

promotores culturals i de salut.  

 Exercirem de capital de comarca per tal de no diferenciar els alumnes de les escoles 

municipals.  

 Crearem sinèrgies per fer que tots els moviments culturals del Pirineu tinguin un ressò a la Seu 

com a capital de l'Alt Pirineu i l'Aran. 

 Potenciarem l'activitat cultural de la Diada de Sant Jordi. (Jocs Florals, mostres d'entitats culturals 

al carrer, etc.) 

 Promocionarem el nostre territori a través de contes o relats creats per escriptors locals. 

 Trobarem una ubicació definitiva per a l’Hotel d’Entitats culturals, associatives i esportives. 

 Ampliarem l'horari d'obertura de la Biblioteca Sant Agustí. 

 Ampliarem l'oferta de l'escola municipal d'arts amb noves disciplines. 

 Obrirem el Parc del Segre les nits d'estiu per programar-hi activitats culturals. 

 Recolzarem iniciatives culturals del tipus Ateneu Popular. 

 Continuarem amb la rehabilitació de l'Edifici de les Monges per obtenir espais adreçats a la 

promoció cultural, artística i educativa.  

 Augmentarem la freqüència del circuit d'exposicions a la sala La cuina, millorant-ne també els 

horaris i l'atenció al públic. 
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 Organitzarem actuacions setmanals durant les nits d'estiu de grups locals per promocionar-se. 

 Promourem la candidatura del conjunt catedralici de la Seu com a patrimoni de la Humanitat. 

 Promocionarem el mercat de l’intercanvi i la participació del Banc del Temps. 

ESPORTS 

 Adequarem els vestidors del camp de futbol i del poliesportiu. 

 Millorarem el sistema de calefacció de les instal•lacions esportives. 

 Facilitarem espais per a les diferents entitats i clubs esportius de la ciutat.  

 Adequarem i  mantindrem la senyalització de les pistes esportives. 

 Reorganitzarem els horaris d'utilització de les instal•lacions esportives. 

 Publicarem una revista periòdica amb l'activitat esportiva i cultural. 

 Promourem circuits escolars d'esquí de fons i piragüisme. 

 Rendibilitzarem la instal•lació del rocòdrom del Parc del Segre per promocionar la pràctica de 

l'escalada i així aconseguir una major afluència de visitants. 

 Crearem un abonament multidisciplinari per a l'ús de les diferents instal•lacions esportives 

d'àmbit municipal. 

 Recolzarem els esdeveniments esportius organitzats per entitats i clubs de la ciutat. 

 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.  

Impulsarem un model d’economia circular en què l’esforç conjunt de tots nosaltres 

reverteixi en la nostra ciutat. Posarem en valor tot el potencial econòmic, comercial, 

empresarial i turístic del nostre entorn privilegiat. 

 

COMERÇ, EMPRESA I OCUPACIÓ 

 Instarem el Govern d'Andorra perquè l'Alt Urgell disposi d'una quota de treballadors específica 

per a transfronterers. 

 Millorarem i facilitarem els tràmits municipals per a l'obertura de negoci. 

 Augmentarem els ajuts per incentivar l’obertura de negocis i l'establiment de nous autònoms. 

 Recolzarem el sector primari pel valor afegit que dóna al territori i pels llocs de treball que 

genera. 

 Implicarem els comerços de la ciutat per poder dinamitzar l'eix comercial. 

 Promourem la creació d’una associació de comerciants del casc històric, ja que comparteixen 

un espai amb unes peculiaritats i uns interessos comuns. 

 Dinamitzarem el carrer Canonges amb locals d’hostaleria, establiments culturals i d’artesans. 

 Dinamitzarem el Pati Palau amb activitats per tal de reactivar el centre històric. 

 Augmentarem la participació del comerç de la Seu a la Fira de Sant Ermengol. 

 Estarem al costat del comerç de la Seu en totes les seves iniciatives. 

 Promourem una quota reduïda amb les distribuïdores elèctriques a la Seu per incentivar que els 

aparadors dels comerços estiguin il•luminats fins a mitjanit. 

 Regularitzarem els horaris de recollida d’escombraries en horari no comercial per tal de no 

bloquejar la circulació. 

 Fomentarem programes de formació ocupacional per a col•lectius específics amb dificultats 

d’inserció laboral. 

 Potenciarem el paper logístic de la Seu i el seu lideratge polític i institucional en l’àmbit de la 

Vegueria de l’Alt Pirineu. 



 UNA NOVA ESQUERRA PER UNA SEU MILLOR – 12.351 MOTIUS PER CREURE EN LA SEU  

 

 

5

 

TURISME 

 Professionalitzarem la Fira de Sant Ermengol iniciant-la dos dies abans adreçada al sector làctic 

i formatger.  

 Organitzarem una fira de referència al Pirineu d'activitats de muntanya durant la primavera. 

 Farem que Turisme Seu sigui l'eina promotora de totes les activitats turístiques i no una central 

de reserves. 

 Potenciarem econòmicament Turisme de la Seu perquè el seu objectiu sigui convertir la ciutat 

en una destinació turística de referència a nivell nacional i internacional. 

 Implantarem un model propi turístic per la ciutat i la comarca. 

 Treballarem per aconseguir l’acreditació turística Slow City per a la Seu d’Urgell.  

 Promourem un mercat amb parades de major qualitat, productes ecològics i del territori per fer 

més ampli el perfil de l'usuari. 

 Farem un circuit cultural patrimonial de la Seu i comarca. 

 Centralitzarem des de l’Espai Ermengol les visites guiades de la Seu i comarca creant una borsa 

de tots els guies amb la titulació corresponent. 

FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT 

 Reduirem la despesa corrent de l'Ajuntament disminuint el cost energètic mitjançant la 

biomassa. 

 Crearem un gran paraigua de Promoció Econòmica que englobi totes les àrees involucrades 

per coordinar-se de millor forma. 

 Racionalitzarem la contractació a empreses externes de l'Ajuntament. 

 Crearem una nova web municipal més àgil i entenedora. 

 Facilitarem els tràmits administratius per posar-los més a l’abast de tothom. 

 Promourem la formació del personal de l'Ajuntament per tal de fer-lo més polivalent. 

 Aprofitarem tot el potencial del personal tècnic de l'Ajuntament i afavorirem la promoció 

interna de llocs de treball. 

 Contractarem un gerent per coordinar i augmentar l'eficiència dels treballadors municipals. 

 Revisarem els criteris de pagament de les dietes als càrrecs electes i al personal de l’ajuntament. 

 Congelarem les retribucions dels càrrecs electes municipals. 

 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS.  

Sostenibilitat, no només mediambiental. Una millor gestió dels recursos municipals 

permetrà generar polítiques de reactivació econòmica. Serem un Ajuntament amb 

les portes obertes i els comptes clars. L’accessibilitat de la població a l’administració 

serà una de les nostres premisses. Es veuran reflectits els impostos municipals en les 

infraestructures i els serveis de La Seu. 

 

URBANISME I VIA PÚBLICA  

 Canviarem el sentit de circulació del Carrer Major per facilitar l’estacionament a Doctor Peiró 

als vehicles que no trobin aparcament al carrer Major 

 Millorarem la il•luminació del Carrer Major i del Carrer Canonges per fer-los més atractius per 

als vianants. 

 Acabarem les obres de separació de les aigües pluvials i fecals a tota la ciutat. 

 Promourem la instal•lació d'un càmping al municipi. 
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 Recolzarem la comunitat de regants per adequar les infraestructures a les seves necessitats. 

 Acabarem d'adaptar la Seu per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Habilitarem una rampa d’accés al riu i una petita plataforma per facilitar la pràctica de la 

pesca a persones amb mobilitat reduïda. 

 Habilitarem al municipi nous espais de lleure amb barbacoes, per exemple al riu de la Color. 

 Canviarem el sentit de circulació del carrer Camí de la Palanca per tal de facilitar l'accés de 

visitants al centre de la ciutat. 

 Instal•larem més papereres i apagadors de burilles a les voreres de la Seu. 

 Instal•larem més dispensadors de bosses per recollir les defecacions de gossos. 

 Col•laborarem amb el Consell Comarca per a l'elaboració de l'Inventari dels camins històrics 

de la comarca. 

 Promocionarem l'horticultura oferint parcel•les a l'Horta del Valira per al públic en general amb 

un lloguer simbòlic. 

 Farem de l'edifici de Les Monges el centre cultural i educatiu de la Seu. 

 Promourem la mancomunació de serveis a la comarca així com acords per a diferents serveis 

amb els diferents ajuntaments. 

 Finalitzarem el trasllat de la torre de telecomunicacions de Telefònica al Pla de les Forques. 

 Farem un passeig d'ombra entre la Seu i els barris de Sant Antoni i de Sant Pere. 

 Adequarem el paviment del carrer Bellavista a l’alçada del carrer Munturull per garantir una 

millor sortida cap al Poble Sec i cap a la carretera. 

 Urbanitzarem la plaça Joan Sansa dotant-la d'equipaments esportius i de lleure. 

 Acabarem la urbanització del Cinyell Verd arribant fins a Bombers. 

 Deixarem en superfície els escocells que envolten els arbres per embellir l’entorn i reduir el risc 

de lesions. 

 Prioritzarem la rehabilitació al centre històric abans que la nova construcció. 

 Gestionarem directament des de l’Ajuntament la zona blava, al finalitzar la concessió actual, 

per poder promocionar i dinamitzar millor el centre de la ciutat. 

 Vetllarem perquè els propietaris dels edificis en estat de ruïna compleixin la normativa 

urbanística. 

 Promourem la reforma dels habitatges del Centre històric. 

 Mediarem amb els bancs i propietaris d'habitatges desocupats per fomentar-ne el lloguer 

social. 

 Bonificarem una part de l’Impost de Llicència d’Obres en aquells edificis ja existents que es 

reformin per acollir instal•lacions energètiques sostenibles. 

 Oferirem connexió a internet via Wi-Fi en equipaments municipals i espais públics per facilitar 

l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies.  

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 Obtindrem energia a través de la biomassa amb l’ús de calderes per tal d’abastir els 

equipaments municipals i amb les mateixes calderes distribuirem energia, a les llars allà on sigui 

possible. 

 Recollirem les aigües pluvials per utilitzar-les pel reg i neteja de la ciutat. 

 Promourem la instal•lació d'una minicentral hidroelèctrica.  

 Construirem al Pla de les Forques una bassa amb reserva d’aigua, amb el doble ús de prevenció 

d’incendis i rec dels parcs i jardins municipals. 

 Promocionarem l'ús de la bicicleta com a transport sostenible al municipi i instal•larem llocs 

d'estacionament en més punts de la ciutat. 

 A les propietats forestals de l'Ajuntament, s'hi practicarà la gestió forestal sostenible. 
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 Farem campanyes de neteja periòdiques de les lleres dels rius. 

 Condicionarem espais naturals com una eina pedagògica, formativa i de coneixement del 

nostre medi natural. 

 Potenciarem un riu amb un bosc de ribera i arbres autòctons (verns, freixes, salzes...) substituint 

l’om siberià actual que és un arbre invasor. 

 Crearem i mantindrem la xarxa de senders comarcal. 

 Instarem la Generalitat a la creació d'un centre d'acollida i recuperació d'animals ferits. 

 Controlarem la població de colom i tórtora turca a la ciutat.  

 

CASTELLCIUTAT. Tornarem la dignitat al poble de Catellciutat.  

 Embellirem la Plaça de l’arbre amb bancs i jardineres per retornar la dignitat a l'espai central 

del poble, ressituant-ne també les places d'aparcament existents i reubicant els contenidors. 

 Consolidarem el talús de l'aparcament del cap del poble per tal d'evitar danys a persones i 

vehicles estacionats. 

 Augmentarem la freqüència de recollida d'escombraries. 

 Recuperarem el camí vell d'Arfa. 

 Arreglarem la pista que porta al Balcó del Pirineu per garantir la seguretat del cap del poble en 

cas d'emergència.  

 Exigirem al Ministerio de Fomento la col•locació d'un semàfor amb polsador i pas de vianants 

per travessar la carretera. 

 Arranjarem el paviment dels carrers i en reordenarem la circulació amb sentits únics d'entrada 

i sortida del poble . 

 Garantirem la seguretat i la privacitat de l'espai de la Ciutadella evitant que esdevingui una 

zona ruïnosa alhora que vetllarem pel bon estat i manteniment de les instal•lacions. 

 Crearem un itinerari cultural a Castellciutat facilitant l’accés a les muralles del Castell i els indrets 

històricament més rellevants del poble.  

  

PROCESSOS PARTICIPATIUS.  

Serem un Ajuntament amb les portes obertes on prendrem les decisions conjuntament 

amb la ciutadania. Convocarem consultes populars sobre temes rellevants del 

municipi com la cobertura del sostre de la biblioteca  Sant Agustí, els usos de la 

ciutadella de Castellciutat, l’allargament de l’horari del mercat a la tarda dels 

dissabtes o el canvi d’ubicació de les atraccions de la Festa Major. L’Ajuntament 

serem tots. 

 

 Per cadascun dels 12.351 motius el 24 de maig vota ERC. 

Una nova Esquerra per una Seu millor. 


