
LA BISBALQUE VOLEM



Benvolguts i benvolgudes bisbalencs i bisbalenques,

Per darrera vegada, em dirigeixo a tots vosaltres encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a unes eleccions 
municipals.

I ho faig conscient de la importància del m om ent que estem v iv in t i dels reptes apassionants que com a ciutat i com a país tenim  al 
davant.

Aquests darrers 4 anys la Bisbal ha viscut una legislatura complicada, on per part d’alguns s’ha prioritzat el desgast i la crítica conti
nuada, davant la feina i projectes realitzats pel nostre govern, oblidant que hi ha aspectes i temes de ciutat que no entenen ni admeten 
sigles i pugnes polítiques, i que són patrimoni i responsabilitat de tots.

I nosaltres volem canviar aquesta dinàmica negativa, recuperant l’optim isme i el positivisme amb la màxima complicitat i participació 
de la ciutadania.

La Bisbal que volem, és una Bisbal endreçada i sostenible, on es garanteixi la qualitat dels espais públics i la millora dels que amb el 
temps han patit una degradació. Una Bisbal compromesa i respectuosa amb el seu entorn i que se’l faci seu.

La Bisbal que volem, és una Bisbal que inverfeixi 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 m illor inversió que podem fer és l’afenció d’aquells que ho neces 
sifen i la formació dels fufurs bisbalencs i bisbalenques.

La Bisbal que volem, és una Bisbal que exerceixi la capifalifaf de comarca. Una Bisbal que 
reclami i reivindiqui equipamenfs compromesos per la Generalifaf, com el Cenfre Cívic i l’Es 
fació d’Aufobusos, i que aprofifi la seva sifuació esfrafègica i els valors que l’identifiquen com 
a eina de promoció i desenvolupamenf econòmic.

La Bisbal que volem, és una Bisbal que es compromefi amb el nou país. Una Bisbal on als seus 
governanfs no els frem olin les cames ni el pols quan els A junfam enfs passin a ser la primera i 
esfrucfura d’Esfaf de la fufura República Cafalana que hem de consfruir enfre fofs.

I aquesfa Bisbal que volem, la volem com parfir amb fofs vosalfres. Que us la feu fan vosfra com 
ho fem nosalfres, perquè serà sens dubfe aquesfa suma de complicifafs la que farà possible que 
aquesfa Bisbal que volem, sigui la Bisbal que finguem, sigui la Bisbal que gaudim.

Cordialmenf

Lluís Sais i Puigdemont 

Alcaldable

Lluís Sais i Puigdemont

48 anys. Casat i pare de 2 fills.
Alcalde de la Bisbal (2007-2011)
Diputat provincial i President del Grup d’ERC a la 
Diputació de Girona.
Membre de (Executiva de la Federació Regional d’ERC 
Membre de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
Ha estat President del Club de Tennis la Bisbal, de 
l’AMPA de la Llar d’Infants "El Tren Petit" i de l’AMPA 
del CDIAP del Baix Empordà.
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2. David Baixeras i Marin 
25 anys
L lic e n c ia t en  P s ic o lo g ia

6. Joe Gou i Saló 
43 anys
E m p re s a r i d 'A u to m o c ió

10. Robert V idal i M ir 
43 anys
S o ld a d o r  a u tò n o m

14. David Mont-ros i Ametller 
32 anys
T re b a lla d o r del D e p a rta m e n t 
d 'In te rio r

S1. Imma A lventosa i
Sabena
34 anys
A d m in is tra tiva

3. Gemma Pascual i Fabrellas 
42 anys
D o c to ra  e n  B io lo g ia  
M à s te r  e n  M e d i A m b ie n t

4. Carme Vall i Clara 
59 anys
L licenciada en M a tem à tiq u es

5. Enric Marques Serra 
48 anys
L lic e n c ia t e n  H is tò r ia

7. V íctor Muriana i Pedrosa 
44 anys
E n g in y e r  T è c n ic  In d u s tr ia l

8. Natalia Carbonell i Ros 
46 anys
L lic e n c ia d a  en  F ilo lo g ia

9. Xenia Sala i Pareta 
20 anys
E s tu d ia n t  d e  V e te r in à r ia

11. Antoni Barnes i Cilleruelo 
52 anys
G esto r processal adm in is tra tiu

12. Francesc Xavier Soles i Coll 
38 anys
E m p re n e d o r i g e re n t d 'una 
e m p resa  de logística

13. Susana Aznar i Sabater 
47 anys
Func ionària  del D e p a rta m e n t 
de  Justícia

15. Judit Lloveras i Herrera 
36 anys
A d m in is tra tiva

16. Jordi Pujol i Sotillos 
37 anys
P in to r pe r c o m p te  propi

17. Nuri Felip i Jacas 
43 anys
D octo ra  en Pedagog ia

S2. Xavier Bonet i Clara 
52 anys
Restaurac ió

S.3 Núria Saló i Mayolas 
48 anys
A d m in is tra tiva

S4. Josep Felip i Juhera 
72 anys
Jub ila t



La Bisbal endreçada i sostenible
Urbanisme i manteniment de la ciutat
Garantir la inversió anual pels treballs de millora de la ciutat: carrers, enllumenat, estat i 
accessibilitat de les voreres, neteja i mobiliari urbà.

Assegurar el m antenim ent i la conservació dels espais verds i parcs infantils i afavorir- 
ne la creació de nous al conjunt de la ciutat.

Potenciar rutes escolars com a vies de circulació preferents.

Reactivar el desenvolupament del Pla de Barris del Nucli Antic potenciant-ne la 
regidoria específica i fom entar la rehabilitació d'habitatges i façanes tan t al nucli antic 
com en altres zones de la ciutat.

Planificar i treballar per a la construcció d'una nova zona d'equipaments educatius i 
esportius al sector sud de la ciutat.

Potenciar els usos provisionals per a determ inats espais buits de la ciutat com comerços, 
aparadors, solars abandonats...

Sostenibilitat
Executar les actuacions d'eficiència energètica i d'implantació d'energies renovables 
incloses en el Pla d'Acció per a l'energia sostenible de la Bisbal (PAES), amb el compromís 
de dedicar una partida d'inversió anual en economia verda.

Negociar de forma prioritària amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) l'execució del 
compromís de construcció del nou col·lector d'aigües residuals a fi de m illorar l'estat 
ecològic del riu, preservar la conservació del peix espinós i acabar amb les males olors.

Reactivar el Pla de Recuperació Integral del riu Daró perquè esdevingui un eix ambiental, 
social i econòmic de la ciutat.

Realitzar accions contra el malbaratament alim entari jun tam ent amb el banc d'aliments, 
i m illorar la recollida selectiva de residus en edificis públics, fires i festes, per assolir els 
objectius marcats en el pla de gestió de residus de Catalunya i abaratir el cost de la 
gestió dels residus.

Crear un espai per horts municipals com a element per fom entar la convivència entre 
generacions i en fortir el te ix it social i per treballar l'educació ambiental.

Promoure campanyes de conscienciació per evitar l'abandonament de residus, tan t 
en el nucli urbà com en els espais naturals i a la llera del Daró. Una ciutat neta és 
responsabilitat de tots i en benefici de tots.

La Bisbal que inverteix en les persones
Inversió social
Crear línies d'ajuda a les famílies perquè els seus fills puguin accedir al servei de la llar 
d'infants i no hagin de renunciar-hi per raons econòmiques.

Continuar garantint la qualitat dels serveis de la Residència Geriàtrica i ampliar l'oferta
de Centre de Dia en funció de les necessitats de la ciutat.

Reconvertir la Taula d'Acció Social com a instrum ent útil que elabori projectes i proposi 
actuacions per atendre les necessitats de les persones amb dificultats, i dotar-la de 
recursos econòmics per poder-los portar a la pràctica.

Dissenyar polítiques de suport a l'autonomia de les persones i dotar el municipi, si hi 
ha prou demanda, d'un servei de pisos tute la ts per a gent gran, serveis de menjador, 
acompanyaments de dia i residencials.

A rticular i coordinar la disponibilitat de voluntaria t en el te rrito ri per col·laborar amb 
tasques de suport a la gent gran i a les entita ts del tercer sector.

Elaborar el catàleg de serveis socials per donar a conèixer tots els serveis a disposició
de la ciutadania.



Prioritzar la inversió social i d'atenció a les persones desfavorides ampliant els recursos 
que s'hi destinen actualment, per in tentar garantir que puguin fer fron t a les seves 
necessitats bàsiques.

Destinar els ingressos de l'A juntament per motius sancionadors a programes socials.

Persistir amb les entitats financeres en la necessitat de recuperar habitatges buits i posar- 
los al servei de la ciutadania en forma de lloguer social.

Recuperar i promoure la guia d'acollida per a les persones estrangeres que arribin al 
municipi, establint, si cal, un nou protocol d'acord amb el Pacte Nacional per a la Immigració.

Crear una xarxa de vo luntaria t de gent amb bagatge professional per compartir 
experiències i per orientar i assessorar persones emprenedores i en recerca de treball.

Tres elements claus: Educació, Esports i Salut
Reorientar el Consell Escolar Municipal potenciant la coordinació dels centres educatius 
i obrint els centres a la ciutat fora de l'horari escolar.

Assumir el paper de lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu incentivant 
projectes comuns amb les AMPES i entitats esportives i de lleure, evolucionant cap a una 
ciutat educadora.

Procurar que l'Administració potenciï la formació professional, treballant per ampliar 
l'oferta de cicles de grau superior.

Potenciar l'escola de música desenvolupant projectes de cohesió social i difusió artística.

Treballar per crear una escola de pares i mares amb l'ajut de tota la com unitat educativa, 
per tal de cohesionar els diferents centres escolars i ten ir una visió educativa de ciutat.

A rticular i coordinar la disponibilitat de voluntaria t en el te rrito ri per col·laborar en 
activitats educatives complementàries.

Transform ar l'aula d'adults en un Centre de Formació d'Adults (CFA), per tal de convertir- 
la en un centre d'ensenyament oficial.

Col·laborar activament amb els centres d'educació secundària de La Bisbal en la cogestió 
de l'atenció als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

Millorar la qualitat de l'oferta d'activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic 
i esportiu, per a to t l'alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els 
períodes de vacances.

Potenciar acords entre els centres docents i els clubs esportius per a la pràctica esportiva 
en horari extraescolar, obrint les instal·lacions dels centres a la ciutadania.

Crear una escola multiesportiva per infants.

Fomentar i promocionar tan t l'esport de base femení com la pràctica esportiva en família 
i de la gent gran.

Donar suport a activitats ciutadanes de promoció de l'activitat física i l'esport, com ara les 
ja existents caminades i bicicletades populars.

Oferir una oferta d'activitat esportiva àmplia, tan t en horaris com en modalitats i preus.

Elaborar l'anuari de l'esport per explicar què s'ha fe t i com s'ha dut a terme.

Invertir en la millora i ampliació de totes les zones esportives de la Bisbal (camp de futbol 
7, reforma dels vestidors del Pavelló Municipal, adequació de la pista del Mas Clarà,...)

Crear programes de promoció de l'esport dirigits a les diferents franges d'edat com a eina 
educativa de fom ent de la salut.

Organitzar xerrades informatives adreçades a la ciutadania per educar en els hàbits 
saludables.



Transparència i participació

Recuperar l'edició del Butlletí d'Informació Municipal com a eina de comunicació 
amb el ciutadà, facilitant el coneixement i la informació de les accions realitzades per 
l'Ajuntament.

Reorientar la pàgina web municipal com a eina útil d'informació i al servei de la 
ciutadania i adaptar-la a la normativa, creant la seu electrònica i transparència.

Donar compte, anualment, tan t de la gestió econòmica municipal com de la gestió de 
les diferents regidories.

Crear la regidoria de barri per facilitar el contacte directe entre ciutadà i ajuntament.

Impulsar els pressupostos participatius per tal que la ciutadania s'impliqui i tingui veu 
en les principals decisions que afectin a la ciutat.

Optim itzar les gestions per tal de simplificar els tràm its administratius de les empreses, 
entitats i associacions locals envers l'Ajuntament.

Reactivar el Consell d 'Entitats per potenciar i coordinar el treball conjunt.

Facilitar les eines necessàries a les entita ts i associacions locals per tal que puguin 
realitzar les seves activitats.

Fom entar programes a les escoles i instituts que incentivin la participació juvenil en els 
processos de decisió del municipi.

Cultura i Joventut
Crear el carnet cultural municipal, gestionant de manera integrada l'oferta cultural 
municipal, per tal que sigui possible oferir descomptes, promocions o activitats gratuïtes 
als usuaris potencials.

Potenciar l'agenda d'actes i esdeveniments, en form at analògic i digital: Informació 
sobre els equipaments culturals del municipi, actes i festes; els esdeveniments esportius 
i comercials...

Impulsar el Mundial per convertir-lo en un referent cultural de les comarques gironines.

Fomentar i donar suport a la creació artística, promocionant l'obra d'artistes i autors 
locals, m itjançant el web municipal, facilitant-los un punt de trobada i vetllant per la 
possibilitat d'accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics.

Reforçar l'Oficina Jove m illorant l'assessorament i gestió de tràm its en matèria 
d'habitatge, salut i treball.

Impulsar el Casal de Joves i el Punt d'Informació Juvenil com a referent dels joves del 
municipi.

Programar activitats juvenils al Mundial.

Crear un premi de treballs de recerca de batxillerat relacionats amb el municipi. 

Estudiar la v iab ilitat d'un servei regular de bus nocturn.

La Bisbal que exerceix la capitalitat
Acabar les obres de la Biblioteca Central Comarcal i posar-la en funcionament al més 
aviat possible.

Garantir la construcció, per part de la Generalitat, del Casal Cívic i Oficina d'Acció 
Ciutadana i de l'Estació d'Autobusos, projectes ja aprovats i pendents d'executar des 
de fa 4 anys.

Dotar Terracotta Museu dels recursos necessaris per convertir-lo en un referent de 
promoció turística, cultural i econòmica de la ciutat.

Garantir la bona relació i el treball conjunt entre l'A juntament i els sectors econòmics de 
la ciutat m itjançant el Consell d' Iniciatives Econòmiques, incid int en polítiques actives
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de treball per generar ocupació.

A favorir la integració dels mercats, les fires, i els esdeveniments culturals dins l'oferta 
turística de la ciutat.

Exercir el lideratge i complicitat amb els pobles veïns continuant treballant el Pla 
estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de la Bisbal d'Empordà, 
Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret.

Promocionar la Bisbal com a destinació turística de qualitat.

Promoure el consum del producte local i l'estructura de comerç de proxim itat, i protegir 
les botigues històriques.

Fom entar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes i aprofitar l'impuls de la marca 
“Ceràmica de la Bisbal” per recuperar la Fira de Ceràmica.

Crear zones w i-fi en espais municipals.

La Bisbal que es compromet amb el nou país
Recolzar l'acció i posar-se a disposició de les principals institucions del país (Presidència 
del Govern i Parlam ent) durant to t el procés constituent, des de la declaració fins la 
proclamació de la independència.

Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la realització de les estructures d'estat i la 
internacionalització del procés constituent.

Exercir la sobirania fiscal des dels ajuntam ents en coordinació amb la Generalitat i la 
societat civil sobiranista.

Im pulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i col·lectiva 
dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la independència.

Exercir i fom entar la un ita t d'acció amb totes les forces polítiques i representants electes 
compromesos amb el procés i amb el dret a decidir.

Facilitar l'acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil sobiranista: 
Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.

Fom entar el posicionament de les organitzacions municipalistes, Associació Catalana de 
Municipis (AC M ) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a donar suport al procés.

Participar proactivam ent en la constitució d'una «Assemblea de càrrecs electes» com a 
eina d'expressió de la vo lun ta t democràtica i representativa.

Sol·licitar la tram itació en català de tots els processos judicials en què prengui part 
l'Ajuntament.

Potenciar l'organització d'actes per difondre la cultura catalana.

Elaborar polítiques que estim ulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació 
de la memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixem ent del 
patrimoni material i immaterial.

#NOUPAIS 
NOUS POBLES



10 PROPOSTES CLAUS PER LA BISBAL QUE VOLEM
1. Garantir la inversió anual pels treballs de mi
llora de la ciutat: carrers, enllumenat, estat i 
accessibilitat de les voreres, neteja i mobiliari 
urbà.

2. Reactivar el desenvolupament del Pla de Barris 
del Nucli Antic potenciant-ne la regidoria especí
fica.

3. Prioritzar la inversió social i d'atenció a les 
persones desfavorides ampliant els recursos 
destinats actualment, per intentar garantir que 
puguin fer front a les seves necessitats bàsi
ques.

4. Impulsar els pressupostos participatius per 
tal que la ciutadania s'impliqui i tingui veu en 
les principals decisions que afectin a la ciutat.

6. Planificar i treballar per la construcció d'una 
nova zona d'equipaments educatius i esportius 
al sector sud de la ciutat.

7. Acabar les obres de la Biblioteca Central Co
marcal i posar-la en funcionament el més aviat 
possible.

8. Garantir la construcció, per part de la Gene
ralitat, del Casal Cívic i Oficina d'Acció Ciutada
na i de l'Estació d'Autobusos, projectes ja apro
vats i pendents d'executar des de fa 4 anys.

9. Recolzar l'acció i posar-se a disposició de les 
principals institucions del país (Presidència del 
Govern i Parlament) durant to t el procés cons
tituent, des de la declaració fins la proclamació 
de la independència.

5. Facilitar les eines necessàries a les entitats i 10. Cooperar amb el Govern de la Generalitat 
associacions locals per tal que puguin realitzar en la realització de les estructures d'estat i la
les seves activitats. internacionalització del procés constituent.

esquerra.cat/labisbalemporda /esquerrabisbaldemporda @ERClaBisbal republicana


