
Programa Electoral

Aquí val’eslògan

“Si busques resultats diferents, no 
facis sempre el mateix.”

Albert Einstein

“Canviar és l’única opció de 
millorar.” 

Carles Capdevila Alcaldable

Sant Joan de les Abadesses

SERGI

ALBRICH

Som el canvi per un Sant Joan més viu! 

Eleccions municipals 2019

A partir del proper 26 de maig podem
fer un Sant Joan més viu i participatiu.
Fem el canvi.



Qui som? El nostre equip
1. Sergi Albrich
Llicenciat en Geologia, 
doctorat en 
Paleontologia i màster 
en Govern Local. 
Professor de 
secundària.

2. Elisenda Guillaumes
Doctora Enginyera 
Agrònoma. Directora 
General d’Agricultura i 
Ramaderia del Govern de 
la Generalitat.

3. Lluïsa Pérez
Tècnica en Dietètica i 
Nutrició i auxiliar 
d’infermeria 
especialitzada en 
fisioteràpia i 
rehabilitació.

4. Laia  Capdevila
Graduada en Economia 
i màster de 
Desenvolupament 
Directiu i Auditoria. 
Treballa en una entitat 
financera pública. 

5. Josep Vilalta
Fuster jubilat.

6. Lídia Pous
Psicòloga. Treballa en 
una empresa social.

7. Joan 
Franch

8. Marta López
Diplomada en treball
Social i postgrau en 
Mediació i Resolució
de Conflictes.

9. Adrià Roca
Enginyer en 
Informàtica i màster 
en Gestió de Projectes 
i Serveis IT. 

10. Marta Colomer
Diplomada en 
Educació Infantil.

11. Jaume Arqués
Treballa en una 
empresa de fabricació
de motlles de la 
comarca.

12. Roser  Sala
Tècnica en Educació
Infantil i tècnica
d‘Esport Base. Bidella
en un institut
d’educació secundària.

13. Albert Carreras
Treballa en una 
empresa de fabricació
de motlles de la 
comarca.

14. Eva Clota
Administrativa en una 
empresa de 
transports. 

15. Oriol Marcé
Estudiant d’enginyeria 
Mecànica a la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). 

16. Eva Bartrina
Diplomada en 
Relacions Laborals, 
Graduat Social. 

17. Albert  Marcé
Està finalitzant el grau 
d’Enginyeria de 
Materials. 

18. Montse  Muro
Perruquera.

7. Joan Franch
Delegat Comercial 
d’un laboratori 
farmacèutic.

19. Àngel Martínez
Comercial jubilat.

20. Èlia Carreira
Tècnica superior en 
Gestió Forestal i Medi
Natural, en 
Desenvolupament i 
Aplicació de Projectes
de Construcció i en 
Gestió i Organització
d'una Empresa 
Agropecuària. 

21. Jesús Palau
Treballa a la Fibran i 
forma part del teixit 
comercial de Sant 
Joan.

42 noms pel canvi
El projecte d’ERC-AM a Sant Joan de les Abadesses va més enllà de les 21 persones que formen
part de la llista electoral. Els següents santjoanins i santjoanines han decidit donar suport al projecte
col·lectiu d’ERC en aquestes eleccions i a la necessitat d’un canvi polític al nostre poble.

22. Neus Bosch 23. Ivan Castells 24. Gemma Paricio

25. Josep Bosch 26. Emma Sala 27. Sergi Cabanas

29. Albert Roca 30. Silvia Bachs

31. Joan Álvarez 32. Íngrid López 33. Xavier Guillaumes

34. Josep Bosc 35. Montse Arlà 36. Josep Bassaganya

37. Laura Coromina 38. Joan Juncà 39. Joel Regué

28. Emma Carbonell

41. Abel Birosta 42. Teresa Massoni40. Esteve Canal

42 noms per un Sant Joan més viu



Transparència

32. Celebrarem un ple anual sobre l’estat del poble
on es debati la situació de Sant Joan i els veïns hi
puguin tenir un paper actiu.

33. Garantirem una igualtat d'oportunitats real entre
totes les empreses de Sant Joan tant per dur a
terme les obres de manteniment del poble com per
a altres serveis.

34. Prioritzarem la contractació de gent del poble
en serveis municipals a través de concurs públic.

35. Defensem una nova manera de fer política
municipal basant-nos en la limitació de mandats.
Com a màxim 8 anys al capdavant de l’Ajuntament.

Urbanisme

36. Il·luminarem el parc de l’Estació i millorarem els
parcs infantils del municipi.

37. Finalitzarem la rehabilitació de la Vila Vella,
especialment els cinc carrers que resten per
arranjar.

38. Crearem més places d’aparcament al centre de
la vila.

39. Estudiarem l’ampliació de la Llei de Barris al
Passeig i al carrer Comte Guifré.

Esports

40. Continuarem vetllant perquè es pugui continuar
duent a terme la pràctica del trial i els 3DTS.

41. Cobrirem les grades del camp de futbol.

42. Crearem una comissió esportiva per dinamitzar
els equipaments municipals.

Sostenibilitat i medi ambient

43. Millorarem l’eficiència del sistema porta a porta
i exigirem la rebaixa de l’increment del 24% de la
taxa d’escombraries. Qui més recicla és qui menys
ha de pagar.

44. Fomentarem l’ús de la deixalleria mitjançant la
bonificació de la taxa d’escombraries.

45. Dotarem els futurs equipaments municipals de
noves tecnologies d’estalvi energètic, i aplicarem
mesures d’estalvi als edificis municipals i als espais
públics.

Seguretat ciutadana i civisme

46. Concretarem un protocol de seguiment amb la
implicació dels grups polítics municipals per evitar
els punts d’intercanvi de droga existents al
municipi. Se’n faran campanyes de sensibilització,
especialment destinades a joves.

47. Treballarem per revertir la situació d’inseguretat
existent a causa de l’increment de robatoris i la
presència de ciutadans amb comportaments
dubtosos, a través del reforç del cos de seguretat i
promoció d’un protocol de comunicació i acció en
aquest àmbit.

48. Establirem mesures correctores per gaudir
d’uns carrers nets i lliures d’excrements d’animals.

49. Estudiarem les mesures necessàries per evitar
l’excés de velocitat a la carretera N-260 i a l’entorn
de la plaça de l’Abadia.

50. Farem complir les ordenances municipals amb
criteris basats en la informació, l’avís i, en última
instància, la sanció.

Les nostres propostes
Per a les properes eleccions municipals us presentem un projecte nou, de canvi, fresc, amb
noves idees i noves persones compromeses amb el nostre municipi, amb l’objectiu de tornar
a tenir un poble més viu. Els darrers anys hem vist com s’han anat tancant comerços, perdem
habitants (més de 500 els últims 20 anys) i els joves tenen poc futur laboral a Sant Joan.
Volem donar la volta a aquesta situació i, per fer-ho possible, cal la implicació de tothom.

Després de 12 anys amb el mateix color polític al capdavant de l’Ajuntament, calen noves
il·lusions, nous objectius i una manera de fer diferent, més oberta i participativa. I us convidem
a formar-ne part. Volem que us feu vostre l’Ajuntament.

Només entre tots podem revertir aquesta situació, recuperar l’orgull santjoaní i tornar a tenir un
Sant Joan més viu i participatiu, tal i com havia estat no fa massa anys.

Aquest programa electoral és un pla de treball a 10 anys vista. Un projecte de futur que
planteja 50 propostes a l’entorn de tres grans eixos principals:

Promoció econòmica i joventut
Gent gran i serveis a les persones

Participació ciutadana, transparència i bon govern



Promoció econòmica, joventut i 
habitatge

1. Impulsarem acords voluntaris amb els
propietaris d’habitatges buits per tal de
rehabilitar-los i disposar-los en règim de lloguer
per a joves. Fa més de 12 anys que no s’ofereix
cap promoció d’habitatge de protecció oficial.
Negociarem l'adquisició de l'antiga caserna de la
guàrdia civil.

2. Bonificarem els primers mesos de la quota
d'autònoms i establirem rebaixes fiscals per a
aquelles persones que vulguin iniciar una activitat
econòmica.

3. Impulsarem la rebaixa de l’IBI i un sistema de
bonificacions d’aquest impost i l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per a joves
de fins a 35 anys, per tal de facilitar que puguin
viure a Sant Joan.

4. Crearem un consell empresarial d’àmbit
municipal per fomentar la col·laboració i
l’establiment de suports a industrials i
emprenedors.

5. Continuarem desenvolupant el sector industrial
de Llaudet i estudiarem el seu impuls des d’un
punt de vista tecnològic. Potenciarem una borsa
de sòl industrial i de locals comercials.

6. Revitalitzarem Vila Icària i crearem un espai de
coworking, a fi de facilitar el treball des de Sant
Joan amb l’arribada de la fibra òptica.

7. Agilitzarem els tràmits per a l’obertura de nous
establiments.

8. Impulsarem una taula de joves i farem
seguiment del Pla Local de Joventut.

Ensenyament i formació

9. Fomentarem la reinserció de persones majors
de 50 anys mitjançant la bonificació de l’impost
d’activitats econòmiques i els contractes de
treball per a aquelles empreses que els
promoguin. Alhora, promourem accions que
afavoreixin la seva orientació professional.

10. Reforçarem les accions d'orientació i
assessorament als joves perquè puguin
dissenyar els seus propis itineraris formatius i
professionals. Especialment per a aquells joves
amb dificultats d'accés al mercat de treball.

11. Treballarem per disposar d’un centre educatiu
de primària de qualitat, adaptat als nous temps i
lliure de barreres arquitectòniques.

Comerç, turisme i cultura

12. Afavorirem el comerç local fent arribar els
més de 9.000 visitants que pernocten anualment
a l’alberg del parc de l’Estació al centre de la vila.
Transformarem l’antiga estació de Toralles en un
equipament complementari a l’alberg.

13. Treballarem per a l’establiment de noves
places hoteleres al centre del municipi i
finalitzarem el projecte de Sant Antoni. Vetllarem
perquè sigui un pol d’atracció per al turisme i
perquè la gent de Sant Joan que se’l senti propi.

14. Traçarem un full de ruta en matèria de
comerç i turisme per ressituar Sant Joan al mapa
basat en la col·laboració públic-privada. Ho farem
posant en valor el nostre entorn natural, la
gastronomia, el cicloturisme i l’enllaç de la Ruta
del Ferro amb la Garrotxa.

15. Prioritzarem la ubicació d’un centre cultural i
lúdic que agrupi la nova biblioteca, la Veu de Sant
Joan i un local d’entitats a l’edifici de l’Abadessa
Emma.

16. Traduirem la pàgina web a diversos idiomes per
tal que sigui una veritable carta de presentació.

17. Ubicarem al Palau de l’Abadia un espai
d’exposició i difusió de nous talents de Sant Joan i
fomentarem la difusió i recerca de la nostra cultura i
història.

Serveis a les persones i gent gran

18. Establirem un servei de seguiment diari de les
necessitats de la gent gran que viu sola i/o amb
dependència. La vellesa requereix noves
necessitats.

19. Potenciarem un parc públic de pisos tutelats
per la Fundació Emma, que permetin potenciar
l’autonomia de la gent gran i incrementar la qualitat
de vida d’aquelles persones que visquin soles.

20. Crearem una taula social, tal i com demanen
professionals de l’àmbit sanitari, per analitzar tot
tipus de projectes i situacions per coordinar
transversalment totes les actuacions i optimitzar els
recursos.

21. Treballarem per evitar la privatització del futur
tanatori municipal i estudiarem la municipalització
dels serveis funeraris.

22. Facilitarem el pagament dels tributs municipals
a aquelles famílies amb dificultats econòmiques i
reduirem la xifra dels 490.000 euros en concepte
de morositat permesa per l’actual equip de govern.

23. Adaptarem el cementiri a noves formes de dol i
acompanyament.

24. Continuarem reduint les barreres
arquitectòniques de places i carrers. Vetllarem pel
bon estat dels espais públics i adaptarem els
elements públics a les persones amb capacitats
diferents.

Participació ciutadana i bon govern

25. Impulsarem processos i pressupostos
participatius per decidir les grans inversions de
l’Ajuntament. Entre tots decidirem la ubicació
definitiva per a una plaça coberta i el futur de
l’edifici Mestre Andreu, a fi de no minvar encara
més la vida social del centre del municipi.

26. Estarem al costat de les entitats i les
associacions. Elles són l'essència vital del nostre
poble. Treballarem per recuperar el Grup Esplai
Somnis com a entitat de lleure infantil.

27. Constituirem una taula d’entitats per millorar la
coordinació i col·laboració entre totes les
associacions del poble i consells consultius en els
àmbits social i mediambiental.

28. Donarem un nou impuls a festes populars que
havien estat referents, com la Fira de Sant Isidre, la
Festa Major, el Cap d’Any i el Carnestoltes.
Potenciarem el mercat setmanal.

29. Impulsarem la participació dels infants a la vida
municipal mitjançant la creació d’un consistori
infantil.

30. Establirem la màxima col·laboració possible
amb els pobles veïns per tal d’aconseguir objectius
comuns, especialment en matèria de turisme i de
promoció econòmica.

31. Instal·larem bústies físiques de queixes o
suggeriments a diversos espais del poble.
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