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ENTRE TOTS, FEM-HO!
Treball i transparència

Volem construir una Santa Cristina on valgui la pena viure. El nostre compromís 
és fomentar el diàleg, la proximitat, el consens, la confiança i la transparència 
per assolir el millor futur per als nostres ciutadans i per al nostre municipi. 

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Agilitzarem i simplificarem els tràmits i procediments administratius i 
habilitarem un web intuïtiu de participació ciutadana, transparència i bon 
govern. Administració electrònica, finestra única i tolerància zero contra la 
corrupció. Fomentarem la participació ciutadana en totes aquelles decisions 
importants per al municipi i  crearem el consell de ciutadans com a òrgan 
consultiu. Participarem de manera proactiva a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), per seguir avançant cap a la República Catalana.

COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Donarem suport als comerços i a la indústria local i activarem la zona industrial 
del Molí d’en Tarrés. Reduirem impostos i taxes a les empreses per fomentar el 
desenvolupament econòmic del municipi i facilitar la creació de llocs de treball. 
Crearem noves zones d’aparcament al casc urbà.
Promocionarem Santa Cristina com a destí turístic de primer nivell, destacant 
la  pràctica i oferta del golf, el turisme rural, la gastronomia, el carril bici, les 
rutes naturals i culturals (el Balcar, els Carcaixells, Gorges de Salenys,  Castell de 
Solius...), el senderisme i cicloturisme com a principal reclam del poble, així com 
les nostres cales i camins de ronda.

TREBALL I COHESIÓ SOCIAL
Crearem una regidoria específica per desenvolupar una borsa de treball, plans 
locals d’ocupació i donarem suport a iniciatives emprenedores i a les entitats 
del municipi, tot fomentant la cooperació. Lluitarem contra la discriminació per 
raons de gènere, orientació sexual i origen.

BENESTAR SOCIAL I SANITAT
No ens podem permetre que cap cristinenc/a pateixi. El 2014 a Santa Cristina, 
hi ha hagut fins a 90 famílies en risc de pobresa de les quals 17 persones eren 
gent gran i 140 menors d’edat. Eradicarem la pobresa infantil i energètica i 
garantirem l’accés universal a l’habitatge i a la sanitat. Promourem una borsa de 
pisos de lloguer tutelats per l’ajuntament i incentivarem el lloguer de pisos buits. 
Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els 
models familiars. Lluitarem perquè el CAP funcioni també a les tardes. 

CULTURA I ENSENYAMENT
Fomentarem la cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana. 
Millorarem la gestió i programació de l’Espai Ridaura. Augmentarem la 
col·laboració i promocionarem la Casa Màgica. Dotarem els Minyons de 
Santa Cristina dels recursos necessaris per seguir creixent. Trobarem un nou 
emplaçament per a la Biblioteca. Treballarem per aconseguir l’ampliació de 
l’escola i garantirem un diàleg fluid i constant entre l’ajuntament, la direcció del 
CEIP Pedralta i l’AMPA. Valorarem l’opció d’un bus escolar per als alumnes que 
viuen a les urbanitzacions. Fomentarem l’escola de música amb més varietat 
en les diverses disciplines musicals, i valorarem la possibilitat de mancomunar 
algunes d’aquestes amb Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro. 



TERRITORI I MEDI AMBIENT
Aprofitarem les capacitats del territori com a reclam turístic tot protegint-lo i 
preservant-lo. Habilitarem el tram del sector Ridaura (entre la urbanització Golf 
Costa Brava i la plaça Catalunya). Tramitarem un nou Pla d’Ordenació
Urbanístic Municipal (POUM) com a eina clau per a la planificació del territori, 
apostant per un creixement tranquil, mesurat, sense agressions a l’entorn natural 
i amb criteris de sostenibilitat. Definirem i posarem en marxa horts urbans. 
Complementarem i senyalitzarem l’Anella Verda. Impulsarem un nou sistema 
de gestió de la deixalleria i ampliarem els horaris. Crearem polítiques d’estalvi 
d’aigua i estalvi energètic. Renovarem les àrees de jocs infantils de la plaça Bella 
Pedra i la plaça Països Catalans, i impulsarem la millora de l’àrea de la pineda del 
Suro de la Creu. 

URBANITZACIONS I SERVEIS
Millorarem la gestió de les 10 urbanitzacions dotant-les de més recursos i 
col·laborant estretament amb les juntes. Senyalitzarem els llocs d’interès i 
habilitarem cartelleres físiques per fer publicitat de totes les activitats. Millorarem 
l’enllumenat públic. Suprimirem les barreres arquitectòniques dels carrers i dels 
edificis públics.

JOVENTUT
El jovent és el futur però sobretot és el present. Apostarem per l’emprenedoria 
juvenil mitjançant la formació i l’assessoria personalitzada. Facilitarem 
l’emancipació del jovent i generarem una borsa de treball. Trobarem un nou 
emplaçament per a la Zona Jove i impulsarem un Consell Local de Joves. 
Actualitzarem el pla local de joventut. 

ESPORTS I OCI
L’esport és molt important per al desenvolupament de les persones, per això 
volem apostar per fomentar-lo en tots els àmbits i edats. Per tant, millorarem 
la gestió del poliesportiu i dotarem dels recursos necessaris les diferents 
disciplines esportives establertes al poble i en fomentarem la creació de noves. 
Elaborarem un pla d’equipaments esportius municipal (PEEM), per tal de definir 
les necessitats i actuacions en els propers anys. Impulsarem una Comissió 
de Festes. Potenciarem l’oci alternatiu entre el jovent. Promocionarem l’oci 
responsable amb campanyes de conscienciació de bons costums i pràctiques 
ciutadanes adequades. Replantejarem els formats dels principals actes (festa 
major, cavalcada de Reis, carnaval...) 

SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
Seguirem potenciant el model actual amb els recursos que siguin necessaris  
per augmentar la seguretat, principalment a les urbanitzacions. Potenciarem les 
patrulles nocturnes i fomentarem la vocació de servei al ciutadà a la Policia Local. 
Potenciarem les patrulles mixtes de la policia local amb els Mossos d’Esquadra 
per millorar amb eficiència i proximitat. Fomentarem campanyes i farem controls 
per evitar qualsevol acte incívic o d’incompliment de les ordenances (excrements 
de gossos, abocaments il·legals de runes, sorolls...)
Treballarem per a realitzar i executar el pla de prevenció d’incendis de l’ADF 
Gavarres Marítima, i destinarem els recursos necessaris per dotar del material 
segons el pla d’emergències municipal.  



CANDIDATURA 2015

1. Xavier Sala i Congost 2. Josep Xifre i Ribas 3. Sílvia Fonoll Ribas

4. Lourdes Fuentes i Faig 5. Àngel Pardo i Cuenca 6. Sònia Rodríguez i Astor

7. Joan Francesc Pla i Sansi 8. Pilar López Fernández 9. Carles Rodríguez i Casanovas

10. Mariano Ferrer i Thomas 11. Judith Vebdrell i Aranda 12. Jordi Ferreres Mauri

13. Marta Rosés i Noguer

esquerra.cat/santacristina @ERC_StaCristina/ERC.SantaCristina

SUPLENTS

SANTA CRISTINA D’ARO

S.1  Pere Altimira i Garcia S.2  Clara Giraut Junoy S.3 Paula Frigola i Padrés

             Ma Josep León i  
             Balaguer

        Yukasse Camara 
             Sumareh S.6 Pilar Soler i Vives

S.7 Albert Gracia i Terrafeta

S.4 S.5

#NOUPAÍS   
NOUS POBLES


