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CONSTRUÏM 

FUTUR 

Us oferim les nostres propostes amb l’objectiu de construir el millor futur per a la Seu. Podeu 

consultar-les també a www.esquerra.cat/laseu Aquest impressió respon a la voluntat de la 

candidatura d’ERC d’aplicar mesures d’austeritat en despesa electoral. 

ATENCIÓ A LES PERSONES.  

Les persones seran el centre de les nostres polítiques, la nostra prioritat per tal d’aconseguir 

una societat justa i cohesionada. Volem millorar la qualitat de vida dels urgellencs i 

urgellenques, i tenir una Seu sana i saludable n’és un factor potenciador. La pràctica de 

l’esport i l’organització d’esdeveniments esportius són una empremta de la nostra ciutat que 

volem mantenir, donant la importància que es mereixen els diferents clubs esportius. 

 

SALUT 

• Prescindirem del Patronat com a màxim òrgan de governança de l’Hospital. 

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

• Sol·licitarem a la Generalitat que ampliï els serveis de l’Hospital a l’espai lliure que 

quedarà del CAP (hemodiàlisi, unitat d’observació d’urgències, etc.) 

• Redactarem un Pla Local de Salut per tal de convertir la Seu en una ciutat saludable.  

• Crearem el Consell Municipal de la Salut. 

• Instarem la Generalitat per tal de tenir una base SEM amb helicòpter a l’aeroport. 

• Apostarem per la reforma  horària com a element generador de salut i facilitador de 

conciliació de vida laboral, familiar i personal. 

SERVEIS SOCIALS 

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

relació i atenció a la ciutadania com joventut, infància, educació, etc... 

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

servei a la ciutadania (Treballadors/es socials i educadors/es socials). 

• Construirem una residència i pisos de serveis per a gent gran i persones amb malaltia 

mental, fomentant-ne la seva autonomia i vida independent. 

• Incorporarem la figura de l’educador/a de carrer com a agent de prevenció. 

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

• Fomentarem programes de voluntariat amb la gent gran perquè cap persona gran 

estigui sola. 

• Potenciarem les activitats intergeneracionals. 

• Crearem un espai familiar, punt de relació entre professionals, famílies i infants  

• Proposarem la creació d’una taula del tercer sector amb representació de les 

entitats. 

• Redactarem un nou Pla d’acollida per a persones nouvingudes, que contempli els 

assessoraments legals necessaris i aspectes d’inclusió i arrelament.  

http://www.esquerra.cat/laseu
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EDUCACIÓ 

• Exigirem a la Generalitat de Catalunya la reforma integral de l’escola Albert Vives 

incloent-hi la instal•lació d'un ascensor. 

• Instarem a la Generalitat a que l'oferta d'ensenyament professional de grau superior 

sigui adequada a la realitat del territori. 

• Garantirem que cap infant es quedi sense plaça a la llar d’infants municipal. 

• Reobrirem la Llar d’Infants La Grandalla per esponjar ràtios a Minairons i disposar 

d’aules per ubicar-hi, per exemple, l’espai familiar.  

• Ubicarem l’escola d’adults a l’edifici dels antics jutjats. 

Crearem una escola d’oficis (restauració, fusteria, hostaleria, electricitat...) 

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

perquè apadrinin camins o zones verdes. 

• Garantirem la ubicació de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), en 

condicions, a la Seu. 

• Crearem el consell municipal d’educació amb la participació de tots els col·lectius 

implicats 

JOVENTUT 

• Redactarem el pla local de joventut  2020 – 2023. 

• 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. 

• Recuperarem el Centre Cívic l’Escorxador com a espai per a l’apoderament, 

l’emancipació i lleure juvenil.  

• Exigirem a la Generalitat de Catalunya que mantingui la convocatòria de  la Beca 

APA en un període fix anual, ampliant-la a tots els estudis reglats.  

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

transport segur des de la capital 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. 

CULTURA I PATRIMONI CULTURAL 

• Realitzarem l’estudi i construcció d’un teatre municipal, valorant si de nova creació 

o aprofitant edificis municipals en desús.  

• Recuperarem el PICURT 

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

amb difusió i espais adequats. 

• Difondrem l’agenda cultural de forma bimensual i amb la creació d’una aplicació 

per a dispositius mòbils (APP). 
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• Crearem espais d'assaig per a grups de música i de teatre de la ciutat. 

• Fomentarem les actuacions musicals en establiments de restauració i bars. 

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

promotores culturals i de salut.  

• Ampliarem l'oferta de les Escoles Municipals, amb la creació de l’escola d’arts 

escèniques. 

• Trobarem una ubicació definitiva i adequada per a l’Hotel d’Entitats culturals, 

associatives i esportives. 

• Rehabilitarem 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.  

• Ampliarem l'horari d'obertura de la Biblioteca Sant Agustí per fer-lo compatible amb 

les necessitats dels usuaris. 

• Durant la primavera i l’estiu, crearem un programa d’actuacions al carrer, de forma 

fixa setmanal, amb espectacles de petit format.  

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

• Organitzarem actuacions setmanals durant les nits d'estiu de grups locals per 

promocionar-se. 

• Treballarem per la difusió i la valortizació del patrimoni cultural del municipi de la Seu 

i per la seva conservació 

• Fomentarem la recerca històrica, convocant de nou les beques de recerca Ciutat 

d’Urgell. 

• Facilitarem l'estada i la recerca de l'alumnat universitari perquè puguin desenvolupar 

els seus treballs de final de grau, màster, així com altres investigacions. 

ESPORTS  

• Organitzarem una fira d’activitats de muntanya com a espai d’exposició a empreses 

especialitzades del sector i reclam turístic de visitants.  

• Oferirem suport als clubs esportius i reorganitzarem els horaris per a la utilització de les 

instal·lacions.  

• Millorarem l’oferta d’activitats esportives al medi natural (BTT, trail-running i bicicleta 

de carretera). 

• 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. 

• 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. 

• Crearem un circuit innivat per a la pràctica de l’esquí de fons. 
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• Realitzarem el manteniment de la xarxa de senders per tal de promoure els 

senderisme com a activitat saludable i arrelada al territori. 

• Farem una àrea de pesca adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

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 

• Farem de l’Ajuntament un aliat per a les noves iniciatives empresarials i les ja existents.  

• Redactarem un projecte de dinamització comercial.  

• 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. 

• Crearem un nou polígon industrial mancomunat. 

• Crearem una aula de tast i un espai gastronòmic a l’edifici dels antics jutjats. 

• Incentivarem 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. 

• 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. 

• Revisarem 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. 

TURISME 

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

primavera. 

• Aconseguirem que la Seu esdevingui destinació turística de referència. 

• Crearem una marca pròpia de la Seu (gastronòmica, cultural i/o esportiva) 

• Promourem la ubicació d’un càmping a les immediacions del municipi. 

• Farem que Turisme Seu sigui l'eina promotora de totes les activitats turístiques. 
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• Treballarem per convertir la ciutat en una destinació turística de referència a nivell 

nacional i internacional. 

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

• 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. 

• Dinamitzarem el mercat amb activitats paral·leles (música, espectacles infantils, etc.) 

• Obrirem el Claustre del Racionero, un atractiu turístic i espai de gaudi de la 

ciutadania, actualment tancat. 

FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT 

• Reduirem la despesa corrent de l'Ajuntament aplicant mesures d’estalvi energètic.  

• Racionalitzarem la contractació a empreses externes de l'Ajuntament. 

• Millorarem la web municipal per fer-la més àgil i entenedora. 

• Crearem una aplicació de l’Ajuntament per a dispositius mòbils (APP) d’informació, 

tramitació i comunicació. 

• 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/a gerent per coordinar i augmentar l'eficiència dels serveis 

municipals. 

• Aproparem la policia local a la ciutadania. 

• Congelarem les retribucions dels càrrecs electes municipals. 

 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS.  

Una de les preocupacions de la ciutadania és l’estat actual de la via pública, aquest fet a 

nosaltres ens preocupa i ens en volem ocupar. Contribuirem a disposar d’un espai de domini 

comú el més agradable possible. Cal fer una aposta decidida per les energies renovables. 

Colem ser referent en crear energia amb els recursos del territori i generar circuits 

d’economia circular que generin i mantingui els beneficis al territori de forma sostenible.  

 

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. 
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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. 

• 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 que incloguin l’opció de reciclatge. 

• 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. 

• Exigirem el total desmantellament de la torre de telecomunicacions de Telefònica. 

• Deixarem en superfície els escocells que envolten els arbres per embellir l’entorn, 

reduir el risc de lesions i facilitar la mobilitat. 

• No desenvoluparem nous sectors urbanístics fins que els actuals estiguin plens.  

• Canviarem el model de zona blava, aconseguint més flexibilitat per dinamitzar el 

centre comercial de la Seu.  

• Promourem la reforma dels habitatges del Centre històric. 

• 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 equipa ments municipals i espais públics per 

facilitar l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies.  

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

• Farem ús d’energies renovables als edificis municipals.  

• 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. 

• Aprofitarem les energies renovables com a generador d’economia circular. 

• Minimitzarem la generació de residus a través de bonificacions econòmiques. 

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

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

instal•larem llocs d'estacionament en més punts de la ciutat. 

• Promocionarem l'horticultura oferint parcel•les per al públic en general a preu social. 

• Condicionarem espais naturals com una eina pedagògica, formativa i de 

coneixement del nostre medi natural per a totes les edats. 

• Potenciarem un riu amb un bosc de ribera i arbres autòctons, i mantenint neta la llera. 

• Crearem i mantindrem la xarxa de senders comarcal.  

• Controlarem la població de colom i tórtora turca a la ciutat amb la introducció de 

falcons.  
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CASTELLCIUTAT ÉS POBLE.  

Cal reconèixer la identitat pròpia de Castellciutat. 

• Promourem un consell de poble, referendat per la gent de Castellciutat, que disposi 

d’un pressupost propi. 

• Sanejarem la Ciutadella i hi promourem la ubicació d’empreses. 

• Exigirem un pas segur per creuar la carretera. 

• 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.  

• Crearem un itinerari cultural a Castellciutat facilitant l’accés a les muralles del Castell 

i els indrets històricament més rellevants del poble.  

• Adequarem el poliesportiu retornant-li la seva utilitat. 

• Arranjarem Cal Duat fent pisos adaptats i als baixos un centre cívic. 

  

PROCESSOS PARTICIPATIUS.  

Serem un Ajuntament amb les portes obertes. 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.  

 

ACTIVITAT MUNICIPAL 

Durant aquests 4 anys de mandat, el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu hem 

presentat un total de 58 mocions i 6 preguntes escrites. Totes les mocions, excepte dues, han 

estat aprovades, fet que denota la capacitat de fer propostes en positiu pel bé del municipi 

i la capacitat d’arribar a acords amb la resta de forces del consistori. No obstant això, gran 

part de les mocions aprovades no han estat executades. Ara, des del govern, ens 

comprometem a tirar-les endavant.  

 

ERC LA SEU ESTAREM AL COSTAT DEL GOVERN DE CATALUNYA AMB LA CREACIÓ DE LA 

REPÚBLICA CATALANA.  


