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El nostre projecte vol esdevenir un canvi en la manera de gestionar el municipi, pri

davant de tot, el benestar dels vilatans.

Volem apostar per noves polítiques de sostenibilitat i medi ambient, fent un gir de 180 graus 

en el model actual. 

Perquè nosaltres? 

Tenim molt clar cap a on volem que vagi la nostra vila i ens reivindiquem hereus de la ideologia 

republicana, identificant-nos a

diversitat i la tolerància. 

Un municipi just i equitatiu, ordenat i ben mantingut, on tothom qu

orgullós i on tothom que vingui vulgui tornar.

 

Benvolgut/da ciutadà/ana, em dic Joan Manel Serra i Arenas i 

em presento com a candidat a l'alcaldia del municipi de 

Puigcerdà pel grup municipal Esquerra Republicana 

Municipal. Durant els meus 46 anys, he estat treballant al sector 

immobiliari com a arquitecte tècnic, però des del 15 d'octubre 

de 2018, sóc regidor de l'actual Ajuntament de Puigcerdà. Un 

ajuntament que no mira endavant, i cal donar

continuar creixent. 

Aquest nou projecte, l’encapçalo acompanyat d’un eq

persones amb una gran motivació personal i disposades a 

treballar seriosament i amb rigor per Puigcerdà.

El nostre projecte vol esdevenir un canvi en la manera de gestionar el municipi, pri

el benestar dels vilatans. 

m apostar per noves polítiques de sostenibilitat i medi ambient, fent un gir de 180 graus 

Tenim molt clar cap a on volem que vagi la nostra vila i ens reivindiquem hereus de la ideologia 

nos amb els valors del compromís, la transparència, el civisme, la 

just i equitatiu, ordenat i ben mantingut, on tothom que hi visqui se’n senti 

on tothom que vingui vulgui tornar. 

 

Benvolgut/da ciutadà/ana, em dic Joan Manel Serra i Arenas i 

em presento com a candidat a l'alcaldia del municipi de 

Puigcerdà pel grup municipal Esquerra Republicana - Acord 

Municipal. Durant els meus 46 anys, he estat treballant al sector 

immobiliari com a arquitecte tècnic, però des del 15 d'octubre 

de 2018, sóc regidor de l'actual Ajuntament de Puigcerdà. Un 

ajuntament que no mira endavant, i cal donar-li la volta per 

encapçalo acompanyat d’un equip de 

persones amb una gran motivació personal i disposades a 

treballar seriosament i amb rigor per Puigcerdà. 

El nostre projecte vol esdevenir un canvi en la manera de gestionar el municipi, prioritzant, per 

m apostar per noves polítiques de sostenibilitat i medi ambient, fent un gir de 180 graus 

Tenim molt clar cap a on volem que vagi la nostra vila i ens reivindiquem hereus de la ideologia 

mb els valors del compromís, la transparència, el civisme, la 

e hi visqui se’n senti 
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GESTIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE, ÈTICA I TRANSPARENT 

A banda de la imatge que projecta el propi municipi, l’exemple que ha de donar el consistori ha 

de ser, també, impecable. Una gestió econòmica responsable ha de ser eficaç i eficient, justa i 

transparent, on la participació ciutadana tingui un pes específic important i on tots ens hi 

sentim representats. 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Ampliar l’oferta de graus superiors i universitaris per tal que el jovent tingui més oportunitats i 

facilitats a l’hora de formar-se, i així poder accedir a una ocupació digna que els permeti 

emancipar-se i accedir a un habitatge digne, ja sigui dinamitzant la borsa de pisos de lloguer 

assequible com promocionant habitatges de protecció oficial. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

En una comarca que depèn tan clarament del turisme i el sector serveis, ens és vital la 

diversificació de l’activitat econòmica, apostant seriosament pel viver d’empreses, el co-

working i l’emprenedoria i microempreses. 

Promoure i potenciar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de casa 

nostra, sostenibles, ecològics i de Km 0. 

ESPORT I SALUT = QUALITAT DE VIDA 

Planificar, dinamitzar i donar suport econòmic i logístic a l’esport com a realitat educativa, 

econòmica, de lleure, de benestar i salut, sobretot a l’esport base i l’esport femení com a 

sectors estratègics. 

Promoure els hàbits saludables i potenciar la interacció amb la comarca i les possibilitats que 

ofereix a nivell de gastronomia, climatologia i benestar. 
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Sº4 MARIA 

AGUSTINA 

RODRÍGUEZ 

Sº5 ENRIC 

ARMENGOL 
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GOVERNCIÓ, HISENDA, TRANSPARÈNCIA I RR.HH. 

� Ampliarem mecanismes de control de finançament dels partits polítics. 

� Realitzarem auditories públiques per a desenterrar trames de corrupció. 

� Publicarem la situació patrimonial i rendes de càrrecs electes i de lliure designació al 

començament i al final del mandat. 

� Augmentarem la visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació d'obres. 

� Establirem un sistema d’informació accessible per a tothom. 

� Simplificarem i acompanyarem d'explicacions la burocràcia administrativa. 

� Aplicarem les noves tecnologies a l’àmbit municipal (app ajuntament). 

� Crearem el consell local de joventut (cct). 

� Totes les decisions necessitaran l'aprovació del poble. 

� Elaborarem una auditoria de comptes al principi i al final de la legislatura. 

� Augmentarem la policia local a la nit. 

� Dotarem de més agents d'estacionament. 

� Augmentarem la participació ciutadana mitjançant instàncies per a que la gent pugui 

debatre en un plè. 

� Aplicarem incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de 

fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat. 

� Facilitarem els comptes a la ciutadania en relació amb l’execució dels pressupostos 

municipals. 

� Crearem una regidoria de drets civils. 

� Crearem una borsa de treball dinàmica i adaptada a les necessitats del municipi. 
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CULTURA. 

� Invertirem i augmentarem els serveis de les institucions culturals municipals. 

� Posarem en valor el patrimoni històric del municipi.  

� Potenciarem el festival de cinema de la Cerdanya Film Commission. 

� Farem de Puigcerdà la capital cultural de la Cerdanya. 

� Potenciarem el museu de Puigcerdà. 

� Obrirem un casal dels Països Catalans. 

� Crearem una plataforma de la història del territori. 

� Augmentarem els esdeveniments periodístics per a descobrir la cultura del municipi. 

� Crearem el carnet cultural jove. 

� Dinamitzarem el patronat de cultura. 

� Construirem un espai municipal per a l’assaig de grups de música i teatre. 

� Elaborarem unes jornades tècniques. 

� Crearem un concurs d’actuacions culturals. 

� Ampliarem la biblioteca municipal. 

� Situarem l’arxiu municipal al recinte del llac de Puigcerdà. 
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FESTES.  

� Establirem punts liles durant les festes municipals. 

� Fomentarem l’utilització de gots reciclables per a les festes municipals. 

� Garantirem un espai del programa de festes gestionat pel propi jovent del municipi. 

� Potenciarem les ajudes pels carrossaires. 

� Crearem una Comissió de la Festa. 

� Garantirem que la Comissió de la Festa sigui inclusiva i participativa. 

� Apostarem per grups femenins per garantitzar la igualtat de gènere. 

� Crearem el festival “Barraques de Puigcerdà”. 

� Restablirem les atraccions a dalt al poble. 

� Comprarem una carpa per a les actuacions culturals. 

� Construirem un Alberg Municipal. 

� Reorganitzarem les festes municipals. 
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TURISME. 

� Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de 

comercialització dels productes de la terra.  

� Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzarem, en la mesura del que sigui 

possible, les tramitacions amb altres àrees municipals. 

� Crearem paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït als 

equipaments culturals locals i que continguin especialment productes de quilòmetre 

zero. 

� Vetllarem per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l’ocupació i la gestió dels 

impactes socials, culturals i mediambientals de l’activitat turística. 

�  Elaborarem un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació, la 

competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social, cultural i mediambiental. 

� Col·laborarem amb el consell comarcal per determinar camins històrics. 

� Crearem guies gastronòmiques, elements històrics i passejades pel municipi. 

� Treballarem per aconseguir l'acreditació turística slow city. 

� Afavorirem la integració dels diversos esdeveniments locals, com ara els mercats i les 

fires, dins l’oferta turística del municipi. 

� Crearem una taula de turisme local. 

� Elaborarem un díptic per promocionar Puigcerdà. 
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COMERÇ I INDUSTRIA. 

� Crearem un consell de comerç. 

� Establirem un premi per empreses novells. 

� Exercirem de punt d’informació per a les futures persones emprenedores 

cooperatives, orientant-les en la fórmula cooperativa o redirigint-les a les entitats 

especialitzades. 

� Incentivarem i facilitarem la incorporació de les noves tecnologies a les empreses. 

� Potenciarem el sector industrial dins el municipi. 

� Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzarem, en la mesura del que sigui 

possible, les tramitacions amb altres àrees municipals. 

� Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de 

comercialització de productes de la terra. 

� Facilitarem la formació i la informació de l’evolució del sector, traslladant-li el 

coneixement rellevant per al creixement i desenvolupament de l’empresa comercial 

catalana. 

� Promourem la demanda i la comercialització de productes agraris i manufacturats 

autòctons mitjançant els comerços locals, i el desenvolupament de la cultura de 

l’ecogastronomia (slow food). 
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ESPORT. 

� Construirem un Centre d’Alt Rendiment. 

� Crearem un consell d'esports. 

� Promourem i incentivarem l'esport per a persones amb discapacitats. 

� Promourem l’entrada de les dones al món de l'esport. 

� Realitzarem una auditoria dels equipaments esportius. 

� Promourem l'esport a l'aire lliure. 

� Elaborarem un pla de redisseny i inclusió de curses al municipi. 

� Instal·larem taules de ping pong a la plaça Regne de Mallorca. 

� Ampliarem o crearem un skate park. 

� Elaborarem lligues escolars per a fomentar l’esport. 

� Construirem un saló de billar i futbolí. 

� Potenciarem les ajudes per a activitats extra-escolars. 

� Elaborarem jornades de formació per a monitors/res i entrenadors/res. 

� Organitzarem campanyes juvenils sobre dieta alimentària. 

� Establirem carrils per a bicicletes. 

� Construirem una pista d’atletisme. 

� Promourem l’entrada de la comunitat LGTBIQ al món de l'esport. 
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EDUCACIÓ. 

� Augmentarem i diversificarem l'oferta de formació bàsica professional (PQPI-PTT-FP). 

� Realitzarem estudis per implantar una universitat de referència a l’Alt Pirineu. 

� Potenciarem les ajudes econòmiques per als joves que cursin formació professional, 

ESO, primària i graus universitaris. 

� Potenciarem l'aprenentatge per a persones amb discapacitats, afavorint-ne la inserció 

laboral. 

� Posarem a disposició del jovent, a través de l’Oficina Jove, una oferta d’activitats 

extracurriculars. 

� Elaborarem una Borsa de repàs o Aula Oberta. 

� Inclourem a les matèries el sentiment envers al municipi. 

� Crearem un pla de cohabitació de l’escola Llums del nord amb l’escola Alfons I. 

� Elaborarem una borsa de pràctiques.  

� Fomentarem l'aprenentatge de llengües estrangeres (ANGLÈS I FRANCÈS). 

� Crearem l'Oficina d'Emancipació Juvenil. 

� Crearem un consell d’alumnat municipal. 

� Establirem beques de transport urbà i interurbà. 

� Elaborarem una xarxa de patis oberts. 
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EDUCACIÓ. 

� Fomentarem cursos als instituts sobre la salut jove i el desenvolupament juvenil. 

� Fomentarem l’associacionisme i sindicalisme juvenil als centres educatius en defensa 

dels drets de l’alumnat i incentivarem la seva participació als consells escolars. 
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MOBILITAT. 

�  Establirem la zona blanca per a motos a l’institut Pere Borrell. 

� Reclamarem el desdoblament de les vies de l’R3. 

� Establirem una xarxa de bus públic municipal, emissions 0, que connecti els nuclis 

agregats d’Age i Vilallobent amb els punts més concorreguts. 

� Substituirem els vehicles municipals actuals per vehicles elèctrics. 

� Instaurarem el dia sense cotxe. 

Medi ambient. 

� Incorporarem al municipi un sistema de reciclatge de dipòsit, devolució i retorn 

(SDDR). 

� Substituirem l’enllumenat públic per equipaments led amb plaques solar incorporades. 

� Fomentarem la sobirania energètica i contractació dels subministraments energètics 

públics a empreses de l’economia social generadores d’energia. 

� Implantarem un sistema de recollida selectiva, porta a porta. 

� Substituirem la sal potàssica. 

� Utilitzarem productes de neteja i altres productes biodegradables. 

� Construirem punts de càrrega elèctrica. 

� Elaborarem un pla local de l'aigua. 
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 Medi ambient. 

� Promourem la instal·lació de sistemes de recollida d’aigua de la pluja per a circuits 

d’aigües grises. 

� Establirem un control de runes exhaust. 

� Elaborarem campanyes de promoció d’activitats a les zones verdes. 

� Eliminarem l'ús d'herbicides en espais verds. 

� Crearem un centre d'acollida i recuperació d'animals ferits. 

 URBANISME. 

� Construirem un pàrquing per a caravanes en un sector de les afores del poble i 

reacondicionarem la zona de lleure. 

� Edificarem un parc municipal d’habitatge de lloguer. 

� Estudiarem l'ús de càmeres de vigilància en  punts calents. 

� Rehabilitarem i reciclarem edificis antics en estat degradat per fer-hi pisos de lloguer 

social destinats als joves i afavorir així l’emancipació. 

� Crearem una zona verda per a residents amb un descompte especial a tot el centre 

històric. 

� Eliminarem els grans contenidors i netejarem la imatge de la via pública. 

� Reordenarem el sector de l’estació. 

� Organitzarem activitats al carrer aprofitant el mercat setmanal i el tall de trànsit a tot 

el centre. 
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URBANISME. 

� Establirem una xarxa wifi oberta i pública a tots els veïns de qualitat i potenciarem la 

fibra òptica/internet via satèl·lit. 

� Implantarem la nova llei de territori. 

� Instal·larem dispensadors digitals de bosses per gossos. 

� Construirem un Pipi Can. 

� Construirem zones de barbacoes. 
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AGRICULTURA I RAMADERIA. 

� Crearem un nou recinte firal. 

� Modernitzarem els regadius i impulsarem un programa d’ajuts per a l’adequació de les 

granges. 

� Vetllarem per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del 

territori. 

� Vetllarem per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola 

i/o ramader. 

� Difondrem l’agricultura entre la infància i el jovent contribuint al coneixement i a 

l’enfortiment del sector i de l’activitat que desenvolupa. 

� Dotarem de subvencions les associacions ramaderes i agrícoles del municipi. 

� Arreglarem els camins d’accés a les finques. 

�  Establirem cartells d’avís de sanció per a gossos que envaeixen les finques privades 

dels ramaders. 

NUCLIS AGREGATS. 

� Dotarem els municipis agregats d’alcaldes/esses pagans/nes. 

� Afavorirem l’associacionisme de barris. 
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IGUALTAT, FEMINISME I LGTBIQ.  

� Crearem una regidoria d'igualtat. 

� Elaborarem un pla d’igualtat. 

� Crearem el consell de la dona i LGTBIQ. 

� Reconeixerem i posarem en valor el paper i la contribució de les dones al municipi. 

� Incorporarem el municipi dins la xarxa de municipis LGTBIQ. 

� Oferirem assistència social integral i adaptada a les necessitats de les dones i la 

comunitat LGTIBQ. 

� Elaborarem un pla d'actuació contra agressions. 

� Crearem un espai municipal per al suport de les víctimes del masclisme i la comunitat 

LGTBIQ. 

� Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista perquè 

puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència 

masclista entre el col·lectiu de gent jove. 

� Realitzarem formacions de prevenció de la violència de gènere amb la participació de 

pares i mares. 

� Dotarem de pressupost a polítiques que vagin dirigides a pal·liar les problemàtiques 

dels col·lectius LGTBIQ. 

� Impulsarem en el teixit empresarial economies feministes socials i solidàries de 

consum responsable i iniciatives que possibilitin la coresponsabilitat, la redistribució 

equitativa del treball productiu i reproductiu i combatre la divisió sexual del treball. 

� Donarem suport i dinamitzarem l’associacionisme LGTBIQ i de dones del municipi. 
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 IGUALTAT,FEMINISME I LGTBIQ.  

� Vetllarem per a que les biblioteques del municipi incorporin fons biogràfics i material 

sobre diversitat sexual i de gènere. 

� Elaborarem un pla local LGTBIQ. 

� Prioritzarem l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que incloguin 

criteris de paritat a les seves juntes. 

� Preveurem mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de 

violència masclista. 
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BENESTAR SOCIAL I SALUT. 

� Potenciarem els Serveis Socials amb els més desfavorits. 

� Augmentarem la inserció social per a persones en risc d’exclusió social. 

� Dotarem d’alcoholímetres a les zones d'oci i consum d’alcohol. 

� Reformarem les ajudes per a persones de tercera edat que estan a la residència. 

� Ampliarem la residència amb un tercer pis. 

� Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers a 

les persones grans i les persones amb discapacitat. 

� Impulsarem projectes SocialLab, que incorporin metodologies i elements innovadors a 

projectes ja existents o de nova creació, amb l’objectiu de descobrir noves fórmules i 

metodologies d’abordar necessitats existents de manera més efectiva. 

� Constituirem el Consell Municipal de Serveis Socials. 

� Afavorirem la participació de la gent gran a la formulació de les polítiques que els 

afectin directament. 

� Acabarem les obres del cementiri municipal. 

� Impulsarem la construcció de noves residències, centres de dia i hospitals de dia 

públics i en règim de concertació amb la Generalitat. 

� Impulsarem la construcció d'un centre de rehabilitació. 

� Crearem un parc d'habitatges de lloguer social per a joves. 

� Potenciarem els ajuts per a la gent amb pobresa energètica. 

� Establirem una borsa d'habitatge juvenil. 

 

21 



  

BENESTAR SOCIAL I SALUT. 

� Potenciarem l’educació en RCP dels escolars durant l’educació Primària i ESO 

introduint aquesta formació al currículum educatiu dels infants. 

� Dotarem d’aparells desfibril·ladors als equipaments esportius, mercats i altres espais 

públics molt freqüentats, connectats al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i 

fomentant polítiques formatives de primers actuants en aturada cardiorespiratòria. 

� Crearem un programa específic de la salut i la seguretat al treball, consensuat amb les 

organitzacions empresarials i sindicals, sotmès a seguiment i avaluació constant. 
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NOVA CIUTADANIA. 

� Vetllarem per a que el teixit associatiu del municipi sigui un espai de convivència i 

participació, on hi puguin tenir cabuda les persones migrades amb l‘objectiu de 

facilitar i millorar la cohesió social. 

� Realitzarem xerrades i tallers, dirigits a fomentar la inclusió i el respecte a la diversitat,   

a l’alumnat del territori. 

� Fomentarem la coneixença de la diversitat cultural del territori mitjançant  jornades 

interculturals i punts de trobada per tal de fomentar la cohesió ciutadana i 

l’enriquiment cultural. 

� Desenvoluparem Plans Locals d’Immigració i garantirem que s’insereixi la perspectiva 

jove en els plans procurant la participació dels mateixos. 

� Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades, 

presidides per l’alcalde, amb la participació de les persones responsables dels serveis 

públics i les entitats principals del municipi. 

� Fomentarem la participació en l’associacionisme empresarial i, en particular, del 

comerç, per part de persones empresàries d’origen immigrant. 

� Establirem una xarxa de mentors que comparteixin temps amb un infant o jove 

nouvingut amb la intenció de descobrir i gaudir junts del poble i el seu entorn. 

� Crearem un centre cívic. 

� Construirem una oficina per a nova ciutadania que estableixi vincles i documentació 

amb altres països. 
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