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PROPOSTES PROGRAMA

Plantegem com a línies mestres a desenvolupar 4 eixos principals. Cadascun d'aquests eixos anirà desgranant 
un conjunt d'accions que durem a terme per a fer de Figueres la futura capital de l'espai català transfronterer, 

centre de l'Arc Mediterrani. Considerem que són la garantia perquè la ciutat entri de ple en el segle XXI, deixi 

enrere polítiques del passat i afronti els reptes presents per garantir el futur.

1. FIGUERES ATRAU

1.1 -  Invertir a Figueres és rendible

1.2 - Figueres atrau el figuerenc i el visitant

1.3 - Figueres no té fronteres

1.4 - Figueres, ciutat de começ i serveis

2. FIGUERES COHESIONA

2.1 - Figueres, ciutat educadora

2.2 - Figueres és cultura

2.3 - Figueres més justa

3. FIGUERES EMPRÈN

3.1 - Fomentem l’activitat econòmica

3.2 - Emprèn tecnològicament

3.3 - Emprèn sosteniblement de manera sostenible

4. FIGUERES DINAMITZA

4.1 - Apostem per Figueres

4.2 - Fem una Figueres, figuerenca

4.3 - Dinamitzem el gaudi a la ciutat
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       1.1 - Invertir a  Figueres  és  rendible

Actualment, Figueres té una població d'uns 45.000 habitants. És doncs, per població, la segona ciutat en 
importància de la demarcació de Girona, just per darrere de la mateixa ciutat de Girona.

La posició geoestratègica de la ciutat de Figueres ens situa en un potencial pràcticament únic pel que fa a la 

resta de localitats amb certa rellevància, tant les que pertanyen a la comarca com les de la resta de demarcació. 
Per un altre costat, hi conflueixen diferents artèries de comunicació principals: per als vehicles, l'autopista AP-2 i 
la carretera N-II, així com la resta de carreteres que comuniquen amb les poblacions de Roses, Llançà i l'Escala; 

també hi passa l'Eix Pirinenc N-260. D'altra banda, tenim el ferrocarril amb línia del tren convencional i línia d'alta 

velocitat amb una estació.

Just al costat de Figueres hi ha una zona industrial amb molt d'espai per a créixer, el polígon Pont del Príncep, i 
també el que haurà de ser el futur centre intermodal internacional de mercaderies el Far-Vilamalla.

Malgrat tots aquests actius que hom podria considerar essencials per a la promoció i per a la captació de la 

inversió, això no és així. De fet, hem estat testimonis -en diferents moments- de com potencials grans inversions 
passaven de llarg (Grup Inditex, Ikea, etc.).

Cal doncs que Figueres, com a "cap i casal" de l'Empordà, actuï com a tractor i creï autèntiques sinergies i espais 

de col·laboració interempresarial, exemplificant la col·laboració publicoprivada com a pal de paller i aliança 

d'una vertadera estratègia win-win.

És absolutament necessari desenvolupar polítiques efectives d'atracció de capital, tant amb la finalitat de 
captar capital financer per invertir en projectes d'empreses i emprenedors locals, com la voluntat d'atraure la 

instal·lació d'empreses foranes a la ciutat i a la comarca.
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Crearem el ThinkTank Figueres Business: un grup de treball amb composició mixta municipal i 

representació oberta del món empresarial figuerenc i empordanès per debatre necessitats del territori, 
organització de conferències, etc.. 

Treballarem amb la Marca Empordà Empresarial, que ha d'actuar com a pol tractor i dinamitzador dels 

diferents espais de desenvolupament i assentament empresarial, tant per a grans empreses com per a 

pimes. 

Bonificarem l'IAE a aquelles empreses que durant l'any hagin incrementat la plantilla de treballadors en un 
percentatge superior al 20%. 

Potenciarem la Figueres R+D posant en marxa unes beques per a investigadors que decideixin fer de la 

ciutat la seva base de treball. 

Impulsarem la creació de l'Observatori Municipal Ciutadà de Figueres, un portal on, de manera transparent, 
es mostrarà la realitat de la ciutat: sous dels servidors municipals, estat dels comptes públics, execució dels 

projectes, les xifres d'atur i la inversió social, entre molts altres indicadors d'interès per a la ciutadania.

Pagarem els proveïdors de béns i serveis de l'Ajuntament en un màxim de 30 dies. Aquest termini comprèn 
l'autorització, la disposició, el reconeixement i l'ordenació del pagament. 

Simplificarem els tràmits per a les empreses o emprenedors que decideixin instal·lar la seva activitat 
econòmica a Figueres. Adequarem una finestreta específica de tràmits fàcils, ubicada a l'àrea de Promoció 

Econòmica. 

Acompanyarem la instal·lació dels projectes i negocis estratègics, i donarem suport i ajudarem al 
creixement de la inversió. 

Estudiarem la creació de miniplataformes de distribució de mercaderies centralitzades per tal d'abaratir 

costos, reduir les emissions i pacificar el trànsit. 
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       1.2.1 - Figueres  atrau  el  figuerenc

Sovint s'esmercen grans esforços en determinades campanyes de difusió d'un esdeveniment concret o es 
gasten autèntiques barbaritats per la producció d'espots de televisió que, al final, només es veuen als cinemes 

de la ciutat i que, per tant, acaben promocionant la ciutat de Figueres des d'un punt de vista turístic, als propis 

figuerencs!

Efectivament, aquesta afirmació és surrealista en si mateixa. La promoció ha de ser feta pels canals que toca, 
quan toca i on toca; si no, com en el cas que esmentàvem, és una despesa del tot estèril que només representa 

una fuga de diners que no se sap on acaben.

Però, i per als ciutadans de Figueres, què els ofereix la ciutat? Ben poca cosa. Els figuerencs som els que, en 
primera instància, contribuïm a fer una ciutat millor, primerament amb els nostres impostos i tot seguit amb la 
implicació de cada ciutadà a través d'associacions, entitats o simplement treballant a la ciutat, bé sigui com 

assalariat o bé com a propietari d'un negoci.

És per tot això que cal que la ciutat li torni al figuerenc tot aquest esforç i implicació. Com ho pot tornar? Doncs 
és molt fàcil: fent de Figueres una ciutat endreçada i urbana, no només des del punt de vista urbanístic o 

arquitectònic ─això també─ , sinó des del punt de vista operatiu, facilitant la vida diària de cada figuerenca i 

figuerenc.

Cal que tinguem una ciutat transparent, eficient i que ajudi en tot allò que necessita el ciutadà. Ens cal un 
Ajuntament que estigui al servei del ciutadà, no a l'inrevés. Un Ajuntament que es recordi cada dia dels 
figuerencs i no només quan ha de girar els rebuts dels impostos. Un Ajuntament, en definitiva, proper.
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Facilitarem totes les dades de la ciutat minut a minut. Volem una Figueres transparent (vegeu apartat 

anterior).

Farem una auditoria pública dels comptes de les empreses públiques municipals. Presentarem l'estat 
d'execució i els números del pressupost, així com les retribucions. 

Treballarem per la creació dels indicadors de ciutat. Coordinats des de l'àrea de Padró Municipal, es podrà 

fer el seguiment dels indicadors publicats regularment a la web municipal. 

Bonificarem l'adquisició de vehicles elèctrics o híbrids i fomentarem l'adquisició de vehicles de baixes 
emissions. 

Crearem el programa Figueres Barris. Es tracta de posar en marxa un ambiciós pla de regeneració de barris 

per fer més atractiva la vida als barris de la ciutat i augmentar així el sentiment de pertinença. Les accions 

seran transversals i han d'anar més enllà de transformacions físiques de l'espai (foment de l'ocupació, acció 
social, educació...). 

Afavorirem els sistemes d'informació i notícies de la ciutat. 

Elaborarem itineraris a l'entorn de la ciutat per poder-les fer a peu o en bicicleta. 

Treballarem i incentivarem l'entorn per aconseguir que joves figuerencs amb alta formació retornin a la 
ciutat, amb iniciatives al viver d'empreses i amb el teixit socioeconòmic de la ciutat.

Descentralitzarem l'OMAC. L'atenció al ciutadà serà la prioritat i per això proposem crear altres punts 

d'atenció al ciutadà de Figueres, com ara a l'àrea de Promoció Econòmica i a l'edifici principal de 

l'Ajuntament. 
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       1.2.2 - Figueres  atrau  el  visitant

El turisme és per a Figueres un dels dos motors de generació econòmica més important. Tot i això, Figueres és 
una ciutat contradictòria. Per un costat té un dels museus més visitats de Catalunya i fins i tot està dins del 
rànquing dels museus privats més visitats de tot l'Estat espanyol. Ni més ni menys que prop d'un milió i mig de 

persones visiten el Museu Dalí cada any.

Aquest actiu ens fa únics, ens permet situar una petita ciutat com és Figueres al mapa, i tot això sense fer cap 
esforç. Malgrat això, i contraposadament, té unes xifres de visitants molt i molt inferiors. És aquí quan ens 
adonem que la ciutat té atractius a l'entorn, que competeixen directament contra Figueres: les platges de la 

costa de Roses, Llançà, etc. Cal, doncs, posar el coll a publicitar els nostres actius i que aquests actuïn com a 
autèntic ham per al visitant. En definitiva, cal que sortim a “pescar” aquests nous i potencials visitants perquè 
decideixin fer de Figueres el seu centre neuràlgic allotjant-se als hotels, visitant l'oferta cultural, gaudint de la 

gastronomia i comprant al comerç de la ciutat.

Tot això només s'aconsegueix si tenim alçada i amplada de mires. La promoció turística l'hem de fer parlant amb 
touroperadors, amb comercials del sector, etc. Però, a més, cal que la promoció la fem fora de la ciutat.

Les mancances actuals són clamoroses. A tall d'exemple, l'oficina de Turisme ha d'estar ben situada i oberta al 

públic tantes hores com calgui en temporada turística. 

Cal un Ajuntament que, primer de tot, cregui en la ciutat i en el seu potencial, i que estigui disposat a esforçar-se 

en cada moment per la ciutat.

És per tot això que proposem aquest seguit d'iniciatives, les quals només són un punt de partida que ens ha de 
permetre posar les bases per consolidar Figueres com a ciutat turística. Després d'aquestes en vindran, 

necessàriament, moltes d'altres. La ciutat és viva, com viva és la competència i com viva és l'actitud que s'ha de 
tenir per afrontar els canvis i els reptes del present i del futur.

5



Crearem un Pla d'aparcaments a la ciutat. Ampliarem les zones d'aparcament lliure i posarem en 

funcionament una xarxa d'autodistribució de les places d'aparcament a l'entrada de la ciutat. 

Posarem en marxa visites guiades per donar a conèixer l'entorn natural de Figueres, especialment les 
zones menys conegudes (Sant Pau de la Calçada, la riba del Manol, etc.). 

Treballarem amb el sector per la creació del Patronat de Turisme de Figueres. 

Farem de Figueres una ciutat amable pels visitants, ampliant les zones de passeig i circuits turístics. 

Situarem una nova oficina d'Informació i Turisme ubicada a la Casa Natal de Salvador Dalí. Aquest serà un 
punt d'informació turística de la ciutat i també un punt d'atracció per al turisme cultural a partir del fil 
conductor de Salvador Dalí, que actuï com a atractiu per presentar i vendre l'oferta cultural de la ciutat. 

Treballarem per la creació d'un sistema obert de ciutat: una oficina d'informació 24 x 7, amb l'ampliació dels 

horaris d'obertura de l'oficina de Turisme i la instal·lació de quioscos virtuals d'informació per a les hores de 
tancament. 

Millorarem el sistema de retolació i indicació de la ciutat i dels seus recursos (museus, estacions, serveis, 

etc.). 

Treballarem amb la comarca per la creació d'una xarxa comarcal de promoció turística, de manera que, des 
de Figueres, es promocionin els recursos comarcals (platja, camp, passeig...) i a l'inrevés des de les oficines 
d'informació d'altres municipis. 

En relació amb la recuperació de la memòria històrica, crearem rutes i itineraris per la ciutat que, gestionats 

per l'àrea de Turisme de la ciutat, posin en valor aquells actius de la ciutat que van ser protagonistes durant 
la Guerra Civil. 
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       1.3 - Figueres  no  té  fronteres

La planes de l'Empordà i la del Rosselló són, històricament, els dos escenaris on les relacions transfrontereres 
entre Catalunya i França, desprès del Tractat dels Pirineus, han esdevingut un element fonamental en la realitat 

dels seus habitants, així com del conjunt del teixit social i econòmic. Però, per extensió, l'espai format pel 

departament dels Pirineus Orientals a la part francesa i les comarques gironines a la vessant catalana, formen el 
que es coneix com l'espai català transfronterer. Un espai de més d'un milió d'habitants i més de 10.000 km2.

L'economia empordanesa i, sobretot la figuerenca, es basa en bona part en el comerç amb França. A part del fet 

econòmic, les relacions socials i culturals són també una realitat, a causa del passat comú dels dos espais.

Figueres té una posició clau com a capital i principal centre socioeconòmic de l'Empordà.

La seva ubicació cèntrica és fonamental. És el nus de comunicacions més important cap a Europa. El punt de 
trobada de l'eix nord-sud, seguint la costa, i l'est-oest, seguint els Pirineus. És el centre d'un pol urbà que ha 
crescut intensament en els últims anys, on els processos urbans i territorials van més enllà dels seus límits. Els 

fluxos urbans es produeixen al voltant de la ciutat i entre els municipis pròxims, que funcionen com un conjunt 

compacte, i produeixen processos d'àrea urbana. És normal viure en un municipi, treballar en un altre i 
desenvolupar activitats personals en un tercer. Per tant, és molt important començar a pensar en una gestió del 

funcionament del territori de manera conjunta entre tots els agents, en especial entre els ajuntaments. Això 

ajudarà a millorar la gestió del territori, dels recursos i, per tant, repercutirà en una millor qualitat de vida. Tot 
això, a més, reforçarà el paper de Figueres com a capital de l'Empordà, a més d'aconseguir que els projectes de 
Figueres i dels seus voltants puguin tenir una projecció més gran en el conjunt de Catalunya i del territori 

transfronterer.

És per tot això que Figueres ha de jugar un paper clau que pugui convertir la ciutat en la capital de tot el territori 
transfronterer. Figueres ha d' impulsar un seguit d'estratègies per ser la ciutat referent i obtenir importants 
beneficis que repercuteixin directament en la ciutat. És per això que plantegem un seguit de propostes per a 

aquest eix tan important i alhora tan oblidat:
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Crearem línies d'intercanvi cultural amb el Sud de França. 

Impulsarem, d'acord amb el document de Ceret de l'any 2006 i conjuntament amb França, la posada en 
marxa de l'Eurodistricte amb la voluntat que Figueres en sigui la seu física. 

Prioritzarem les relacions entre ciutats integrants de l'Eurodistricte, especialment les principals de la 
Catalunya Nord. 

Treballarem per a crear estudis interuniversitaris que promocionin la col·laboració entre Figueres i la 

Universitat de Perpinyà. 

Impulsarem les polítiques de promoció de la ciutat que tinguin com a nexe d'unió el ferrocarril, tant la via 
convencional com el TAV. Cal utilitzar aquest mitjà de transport com a nexe entre les ciutats de Perpinyà, 

Figueres i Girona per impulsar polítiques i projectes comuns. Constituirem un grup de pressió per reclamar 

les millores corresponents en les connexions ferroviàries  per a fer-ho possible.

Impulsarem el coneixement de la llengua francesa a tots els nivells educatius, i facilitarem l'accés a la 
formació en llengües estrangeres a tota la ciutadania. 

Impulsarem l'Àrea Urbana de Figueres: una millora en les relacions amb els municipis de l'entorn, reforçant 

el paper de Figueres com a capital comarcal i gestionant millor els recursos i els processos que es generen, 
com ara la mobilitat, el medi ambient o nous espais industrials i de desenvolupament econòmic. 

Impulsarem la creació de la Xarxa de Municipis de l'Àrea Urbana de Figueres. 

PROGRAMA MAIG 2015 ERC FIGUERES - MES

8



PROGRAMA MAIG 2015 ERC FIGUERES - MES

       1.4 - Figueres,  ciutat  de  Comerç  i  Serveis

Figueres viu essencialment del turisme i del comerç. Per tipologia, el comerç figuerenc tradicional té una 

estructura d'empresa familiar. Aquesta tipologia fa que tingui unes singularitats que, a voltes, són un clar 

avantatge i, a voltes, poden esdevenir dificultats afegides. Per una banda, la qualitat en l'atenció, el detall i 
sobretot la proximitat del comerç de Figueres ha fet que la ciutat sigui, durant molts anys, receptora de gent que 

hi ve específicament a realitzar les seves compres. En els darrers anys, i gràcies a la importància geoestratègica 

de la ciutat de Figueres, s'han anat implantant botigues que pertanyen a franquícies o a grans cadenes de 
distribució.

Aquest fet ha provocat un doble efecte a la ciutat. Per un costat, ha  obligat el comerciant de la ciutat a 

reinventar-se i posar nous recursos per anivellar la competitivitat que això suposa i, per un altre ─ un de 

negatiu─, ha causat l'increment dels lloguers de locals al centre. Aquest últim efecte col·lateral fa pràcticament 

inviable la implantació de nous negocis de caire familiar al centre que no tinguin ja un local de propietat.

Segons dades publicades per l'Associació de Comerç Figueres, les xifres són de prop del milió i mig de visitants 

compradors a l'any. Es tracta de xifres pròpies d'una gran ciutat (en relació amb la població). Per altra banda, els 
darrers estudis reflecteixen una davallada de l'afluència dels visitants a causa d'altres atractius comercials 
existents en els entorns, com a la Jonquera, per exemple.

En un altre pla, l'Ajuntament de Figueres fins ara ha anat desenvolupant una estratègia pròpia i completament 

aliena a la realitat comercial i social de la ciutat; de fet, ha treballat en favor de les franquícies i gran cadenes.

És per tot això que convé replantejar totalment la política de promoció econòmica, especialment aquella que fa 
referència a la promoció comercial. Cal que l'Ajuntament actuï com un vertader aliat del comerç de la ciutat i 

sobretot, cal que se l'escolti.

Aquesta exposició ens porta a fer un seguit de propostes basades en l'aplicació del sentit comú. En qualsevol 

cas, és absolutament necessari que el comerç de Figueres, a través de les seves associacions, tingui una 
representació directa amb veu i vot. 
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Crearem el Consell Municipal de Comerç, que funcionarà com a punt de trobada i debat entre el comerç de 

la ciutat de Figueres i l'Ajuntament. El comerç és uns dels actius de generació econòmica més important a la 
ciutat i requereix un reconeixement a la seva altura. 

Conjuntament amb les associacions de comerç, definirem els eixos comercials de la ciutat i les accions i 

plans específics per a cadascun. 

Promocionarem les fires que donen un alt valor afegit a la ciutat i la comarca, prioritzant aquelles que tenen 
un retorn directe cap a la ciutat, els seus comerços i els 

ciutadans. 

Treballarem per una Ciutat Connectada. Impulsarem un grup de treball per crear complicitats i sinergies 
amb les principal ciutats de la demarcació de Girona amb la participació del sector públic i privat. 

Crearem un Grup de Treball per a la recuperació de productes artesanals i tradicions de la ciutat, amb la 

voluntat que perdurin amb les generacions. 

Revisarem el calendari de fires tradicionals i artesanes i establirem un criteri per crear-ne de noves o 
reorientar les que ja tenen una trajectòria consolidada. Fomentarem les que ja existeixen i els donarem 
suport per establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la creació d'una 

marca catalana de productes de qualitat amb denominació d'origen. 

Apostarem pel comerç de barri i de proximitat. Bonificarem fiscalment els nous comerços implantats als 
barris de la ciutat. 

Elaborarem una ordenança específica de retolació dels comerços de la ciutat. 

Promourem l'associacionisme comercial com a punt de treball comú. 

Donarem suport als comerciants en la cerca de subvencions o ajuts per als seus establiments. 

Endegarem activitats promocionals del comerç imbricades en la política de promoció de la ciutat de 
Figueres.

Donarem suport a les associacions de comerç per aconseguir ajuts del CCAM (Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya) destinats a aplicacions especifiques per a cadascuna i per als seus 

associats. 

PROGRAMA MAIG 2015 ERC FIGUERES - MES

10



Crearem mecanismes de suport a les activitats comercials o industrials que han esdevingut d'interès 

tradicional en espais urbans concrets. 

Protegirem les botigues històriques amb programes interdisciplinaris que prevegin acords a tres bandes 
entre propietaris, Administració municipal i gestors de les botigues amb la inclusió de plans de viabilitat per 

garantir-los el futur. 

Reduirem el preu de les zones blaves. En una ciutat de comerç per excel·lència com  Figueres no ens podem 
permetre de ser una de les ciutats de la demarcació de Girona 

amb el preu per hora més alt. Cal fer totes aquelles passes que poden ajudar al nostre actiu econòmic més 

important. 

De la mateixa manera, farem la revisió i el replanteig de les zones blaves i verdes per avaluar-ne la 
conveniència i la quantitat. Aquest procés el sotmetrem a una estricta participació per barris comptant amb 

la cooperació del sector del comerç de la ciutat. 

Impulsarem convenis entre comerciants i empreses d'aparcament perquè els clients tinguin descomptes 
als pàrquings. 

Continuarem donant suports als principals festivals de la ciutat. Prioritzarem que el benefici es quedi dins 

la ciutat i en farem el seguiment. La programació de festivals i grans esdeveniments haurà d'anar lligada a la 

política cultural i de promoció econòmica de la ciutat. 

Crearem miniplataformes de distribució de mercaderies per tal de disminuir l'impacte de les furgonetes de 
repartiment en la circulació de la ciutat i en les emissions de gasos d'escapament. 

PROGRAMA MAIG 2015 ERC FIGUERES - MES

11



       2.1 - Figueres,  ciutat  educadora

Parlar de ciutat educadora hauria de ser una redundància, no una etiqueta i prou. La ciutat, si té compromís cívic, 
és educadora i per tant, cal que siguem conscients que tots soms agents educatius. L'escola és un dels àmbits en 

el qual es reflecteixen de manera més evident les situacions de desigualtat. És per això que considerem que, des 

de l'Ajuntament, s'ha de contribuir a estructurar un sistema educatiu que no només se centri en l'escola sinó que, 
des de la ciutat i el seu bon govern, doni resposta als nous reptes educatius i socials des de la proximitat.

Cal assumir, des de l'Administració local, un paper de lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu 

integrat dels agents que intervenen en el municipi. L'escola és un espai privilegiat, però no pot ser l'única 

institució sobre la qual recau l'educació.

S'han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris 
amb les famílies, el barri, el veïnat, l'espai públic, l'esport, l'associacionisme de l'educació en el lleure, etc. que 

permetin un treball educatiu d'entorn. Per això les nostres propostes quant a aquest àmbit són les següents:
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Potenciarem el CEM (Consell Escolar Municipal, Consell d'Educació de la ciutat) com a element de 

participació real i establirem un calendari de trobades de treball que s'ajusti a les necessitats del curs 
escolar i que planifiqui i revisi les propostes fetes. 

Treballarem amb les AMPA i el CEM per tal de crear un Pla d'entorn educatiu més concret i ajustat a cada 

districte, treballant amb les necessitats específiques de cada lloc, per oferir: 
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Més patis oberts però amb activitats semidirigides per mediadors o educadors 
i propostes d'activitats de lleure.

Biblioteques escolars obertes amb voluntariat lingüístic i educadors.

Aules d'estudis properes a cada districte. 

Treballarem per tal que l'escola Carme Guasch tingui una ubicació definitiva en el seu entorn proper, digna 
d'una escola de Figueres, valorant la seva projecció educativa i d'influència en el barri. 

Coordinarem tots els agents implicats per aconseguir una escolarització més equilibrada de l'alumnat, 

mitjançant la participació a les oficines municipals d'educació, de manera que tots els centres del municipi 

assumeixin quotes més grans de compromís social. 

Elaborarem, conjuntament amb els agents d'acció social, propostes proactives en la lluita contra 
l'absentisme escolar, la desafecció i l'abandonament. L'absència de polítiques educatives integrades o de 

caràcter exclusivament reactiu no han contribuït a reduir els índexs en aquests àmbits. 

Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper 
destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPA no poden ser vistes des de les administracions com 
unes entitats que es limiten a gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats en els centres. 

Cooperarem amb l'Administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l'alumnat d'educació 

especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món 
laboral. 

Activarem el Consell Municipal de Persones amb Discapacitat per treballar conjuntament per una ciutat 

sense barreres, i coordinarem les necessitats del sector amb les entitats que hi treballen directament per 

poder donar una resposta global que inclogui actuacions diverses: urbanisme, salut, educació, formació 
laboral... 

13



PROGRAMA MAIG 2015 ERC FIGUERES - MES

Donarem el valor educatiu que tenen les llars d'infants reconegudes pel departament d'Ensenyament i en 
farem difusió. 

Continuarem donant suport als espais familiars que existeixen, com ara el de la Llar d'Infants Bon Pastor, i 

valorarem la possibilitat de crear-ne de nous a altres zones de la ciutat. 

Apostarem fort per la formació dels joves amb més talent de la ciutat. Dotarem beques per a estudiants 
brillants. 

Treballarem, conjuntament amb el departament d'Educació, per millorar les instal·lacions educatives de la 

ciutat. 

Donarem suport als projectes que treballen perquè a la ciutat hi hagi un batxillerat internacional, com en el 
cas de la proposta de l'institut Olivar Gran, i analitzarem la possibilitat de projectes lligant idiomes i art. 

Apostarem per reintegrar la sardana a l'escola com a disciplina lúdica i esportiva i en horari lectiu, en tots els 

cursos d'educació primària. A més de ser un valor propi de la nostra ciutat, és multidisciplinària: fomenta els 

valors ciutadans, desenvolupa el sentit de pertinença, l'educació musical i la bona forma física. 

Potenciarem la formació en llengües estrangeres, insistirem en la importància del francès i la formació a 
l'ESO i potenciarem activitats de lleure en francès. 

Impulsarem l'atracció d'estudis relacionats amb activitats econòmiques de la ciutat i de la comarca per 

situar-nos al capdavant (sectors turístic, cultural, comercial i promoció del vi i de l'oli...) com a capital de la 
comarca i com a segona ciutat més important de la demarcació.

Treballarem amb els centres d'educació secundària i el departament d'Ensenyament per ampliar l'oferta de 

cicles formatius que es relacionin amb sectors laborals propis de Figueres i la comarca: art, turisme, 

agricultura, enologia... que poden ser propostes de model dual (formació + pràctiques laborals) lligades al 
món empresarial. 

Col·laborarem activament amb els centres d'educació secundària obligatòria del municipi en la cogestió i la 

implementació de programes de diversificació curricular, com a mesura d'atenció a la diversitat dissenyada 

per a l'alumnat que presenti dificultats generalitzades d'aprenentatge a l'ESO. 
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Creació de xarxa i llocs de trobada per evitar duplicar serveis.

Formació específica en matèria de gestió interna i millora de l'eficiència de les entitats. 

Estalvi amb materials compartits ( equips de so, carpes, taules...). 

Espais de trobada públics i oberts. 

Creació d'una agenda de ciutat o de districte que arribi a tothom.

En la línia que tots som agents educatius, el Tercer Sector, el voluntariat social i l'associacionisme hi tenen molt a 
dir per la proximitat, perquè generen sentiment de comunitat i pertinença i són essencials per cuidar el bé comú. 

Per això, donarem a les entitats i associacions les eines i el suport que els afavoreixin en la seva tasca: 

En l'àmbit de la cooperació internacional, tot i les limitacions que posa la nova llei LRSAL, cal entendre que la 

solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim, i que la cooperació és un acte de 

responsabilitat i coherència, més que de generositat i prestigi. Ens cal desplegar una política pública alineada 
amb un model de cooperació transformador que acompanyi processos locals per eradicar la pobresa, lluitar 
contra les desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries i ajudi a construir una ciutadania crítica solidària i 

responsable mitjançant l'educació per al desenvolupament.

15

Activarem mecanismes d'avaluació i seguiment de les actuacions ja realitzades en matèria de cooperació 
amb el desenvolupament i la solidaritat internacional, per aprendre i destacar les bones pràctiques que 
permetin millorar la qualitat de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar el grau de sensibilització. 

Farem d'altaveu a campanyes de sensibilització, millorant els mecanismes de transparència, i activarem 

canals per a la rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania crítica 
compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i amb les polítiques de 
solidaritat, tant a nivell nacional com internacional. 

Impulsarem de manera decidida el procés de normalització lingüística, tant en les activitats de l'Ajuntament com 
en la resta d'àmbits de la població. En aquest àmbit proposem: 

Informar la ciutadania dels seus drets lingüístics i garantir-los. 

Impulsar campanyes de sensibilització amb l'objectiu d'estimular i reforçar actituds favorables a la llengua i 

fomentar l'ús del català en activitats lúdiques i culturals. 

Fomentar el voluntariat lingüístic, donant suport a les accions d'èxit que ja hi ha. 

Donar suport en l'àmbit lingüístic a les empreses i persones que fan atenció al públic. 

Informar les empreses, en el moment que sol·licitin l'autorització d'obertura o la notifiquin, de les seves 

obligacions lingüístiques, com també dels organismes que els poden ajudar a resoldre tant el compliment 
de la legislació vigent com l'ús prioritari del català com a llengua de qualitat i modernitat. Verificar, en el 
moment de la concessió de llicències i permisos, que realment es compleix la normativa.



       2.2 - Figueres  i  la  Cultura

Una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la vertebració social i la construcció nacional. La 

ciutadania del nostre país, tant a títol individual com col·lectiu, ha de poder accedir, dins del seu entorn social, als 

recursos culturals i la seva difusió. La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com a poble. Un 
municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben preparat per fer front als moments difícils 
com els que ens toca viure. Invertir en cultura, en polítiques culturals, és una inversió en la societat per se, que si 

bé no té un efecte retorn immediat, sí que té un resultat a mitjà i llarg termini de gran transcendència.

En l'àmbit cultural immediat, Figueres planteja un dèficit d'equipaments notori. Al moment present, no disposa 
d'una sala d'exposicions municipal (mancança que cobreix, provisionalment, l'Escorxador vell). D'altra banda, 
tot i que l'Ajuntament disposa d'edificis en propietat, el seu estat de conservació desaconsella que es puguin 

habilitar per a usos culturals en un futur immediat. Cal tenir en compte que, a l'hora de crear o reformar un 
equipament, abans d'encarregar el projecte arquitectònic, cal tenir dos projectes previs: un, d'ús i funcionament 
de l'equipament, i un altre, de viabilitat econòmica i cost de manteniment de l'equipament (recursos humans i 

despesa corrent). Cal tenir en compte que un disseny arquitectònic posterior pot implicar uns sobrecostos de 

manteniment que en facin inviable el funcionament. A aquest context, a més, s'afegeix el desgavell del Museu de 
l'Empordà, una situació que cal revertir com més aviat millor per refermar la vocació emblemàtica d'aquest 
equipament i fer-ne, alhora, un eix de la política cultural figuerenca i empordanesa.

Per tots aquests motius, el nostre projecte, en matèria de cultura, contempla les següents intervencions:
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Crearem el Consell Municipal de Cultura amb representació de l'Ajuntament, les entitats i els agents 
culturals locals. El Consell ha d'abordar la política cultural des d'una visió global i coordinar els treballs de 

les quatre àrees principals d'activitat: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de 

festes i esdeveniments de l'Institut de Cultura de Figueres. Serà el responsable de la gestió dels actius 
culturals de la ciutat. 

Elaborarem un Pla Estratègic de Cultura, per tal de fer del sector cultural un dels eixos de la ciutat. 

Redactarem un Nou Pla Director per al Museu de l'Empordà generat amb un ampli consens, amb 

participació municipal i dels sectors tècnics representatius de l'àmbit cultural que permeti donar estabilitat 
a llarg termini a la institució i a la gestió cultural a la ciutat. 

Integrarem el Museu de l'Empordà dins una estructura radial d'equipaments culturals i museístics cèntrics, 
que incloguin la Casa Natal de Dalí, el Museu del Joguet, l'Escorxador Vell i el Museu de la Tècnica. 

Treballarem decididament perquè a mig termini el Museu de l'Empordà pugui tenir una nova seu. 

Convocarem per concurs públic el nomenament de la plaça de director del Museu, d'acord amb la Llei de 
Museus de la Generalitat de Catalunya. 

Impulsarem el Centre Cultural Museu de l'Empordà, espai de la història, la memòria, el patrimoni, la reflexió, 

la creació i el pensament contemporanis. Aquest centre passaria a constituir tres equipaments en un de sol: 

centre museístic i patrimonial; centre d'art, per ajudar a difondre la creació contemporània, i centre cultural, 
espai destinat a les lletres i a la reflexió i el debat. 

Incrementarem les partides del pressupost municipal destinades a cultura fins a un 10%, de la mateixa 

manera com fan ciutats del nostre entorn com Olot, Banyoles o Girona. La cultura ha de ser una aposta clara. 

Posarem en marxa el Carnet Figueres Cultura. Amb descomptes tant per assistir a espectacles i a museus, 
com descomptes en el comerç de la ciutat. 

Elaborarem el mapa dels serveis bibliotecaris de Figueres. Potenciarem equipaments de la ciutat, tals com 

centres cívics, escoles, perquè funcionin també com a complements a la Biblioteca Municipal. 

Treballarem per ampliar l'horari d'obertura de la Biblioteca de manera que pugui donar resposta a les 
necessitats i serveixi també com a sala d'estudi en èpoques d'exàmens. 

Fomentarem la creació artística i assegurarem les condicions necessàries perquè les persones que ho 

desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals. 

PROGRAMA MAIG 2015 ERC FIGUERES - MES

17



Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l'estudi i la difusió del patrimoni 
tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà estimular la col·laboració amb els grups 

d'història local, la vinculació a espais de memòria —museus, centres d'interpretació, rutes, etc.—, la 

presentació d'exposicions, les visites ciutadanes col·lectives i el treball compartit dels organismes 
responsables d'educació, turisme i patrimoni. 

Engegarem la gestió en xarxa dels equipaments patrimonials del municipi, integrant-los en el sistema 

regional i nacional corresponent, per afavorir-ne l'intercanvi, l'eficàcia i l'eficiència. 

A propòsit del 50è aniversari del Foment de la Sardana Pep Ventura, posarem en marxa el Concurs 
Internacional de la Sardana, premis Pep Ventura, per situar Figueres com a capital de la sardana. 

Impulsarem la creació del Centre d'Estudis de la Sardana i Pep Ventura. Aquest centre hauria de contemplar 
una biblioteca centrada en temes sardanístics i també una fonoteca on es recollís tot el que hi ha publicat o 

es conserva en matèria d'enregistraments de sardanes i música de cobla. El centre, a més de les funcions 
recopilatòria i de consulta, hauria de desenvolupar tot un programa de conferències, trobades d'experts i 
cursos específics, entre altres activitats. 
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18



       2.3 - Figueres  més  justa

Cal treballar perquè la inversió social no sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal, i se li ha d'atorgar la 
importància que requereix per la repercussió que té sobre la població. En aquests moments de dificultats 
econòmiques, la inversió social és  imprescindible, més que mai, per fer front a les necessitats de les persones. El 

concepte inversió es justifica pel retorn que suposa per a l'economia local. El foment de la solidaritat social 

respon a un principi bàsic de l'ideari republicà. S'ha d'entendre com un fet que ha de ser impulsat des d'àmbits 
molt diversos. D'aquesta manera, les polítiques d'acció social s'han de concebre des d'un punt de vista integral, a 

partir de l'anàlisi global de les problemàtiques del municipi i coordinant-les, de manera transversal, amb els 

serveis de salut, d'ensenyament, de treball, d'urbanisme, etc.
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Canviarem el model de gestió. Cal invertir en millorar la coordinació entre totes les àrees: salut, acció social i 
cívica, educació, infància i joventut... 

Cal deixar de parlar de “despesa social” i parlar d'“inversió social” i d'“inversió en les persones” com un 

element positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de les persones beneficiàries. 

Combatrem les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de les regidories d'habitatge, 
salut, ocupació i educació. 

Valorarem la feina feta pels agents socials i els tècnics de l'àrea per treballar de manera coordinada: les 

actuacions no es poden dividir, cal un treball globalitzat i immediat. 

Calen mesures de xoc però també, i molt important, mesures de prevenció, programes preventius que es 
basen en l'acompanyament, el guiatge i el coneixement mutu. I també la detecció precoç de situacions de 
risc o d'exclusió social. 

Estem compromesos en una vigilància activa per tal de salvaguardar els drets fonamentals i les llibertats 
públiques de la ciutadania, i prevenir qualsevol discriminació.

Lluitarem per l'eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l'atenció a les dones i els seus infants ─

en col·laboració amb el SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) de referència del territori i d'acord 
amb el desplegament territorial de la Llei 5/2088 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Treballarem de manera transversal amb totes les regidories per prevenir, denunciar i actuar en aquelles 

accions contra la discriminació adreçades a dones, joves, immigrants, gent gran, col·lectius desfavorits i, 
també, la comunitat LGBT (lesbiana, gai, bisexual i transsexual). 
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Vetllarem perquè els formularis i els registres municipals tinguin en compte la diversitat de models de 
família. 

Crearem una “tarifació social” per garantir l'accés als serveis públics de la ciutat amb igualtat d'oportunitats 

i independència de la situació econòmica: ho aplicarem a escoles bressol municipals, serveis d'atenció 

domiciliària i activitats de lleure. 

Promourem que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a programes socials. 

Treballarem per a la inserció laboral de les persones en risc d'exclusió social per tal que es guanyin la seva 

autonomia personal. Ho farem mitjançant els serveis d'inserció laboral i les àrees d'inserció social. 

Impulsarem la creació de l'Oficina del Tercer Sector. L'oficina ha de ser un punt d'unió de totes les entitats 
de Figueres que treballen pels col·lectius més desafavorits. Actuarà com a receptacle de necessitats per tal 
que l'Ajuntament prioritzi les actuacions d'acord amb les necessitats reals. Aquesta mateixa oficina servirà 

per a centralitzar la recerca de cuidadors, serveis domèstics, i també com a punt d'informació laboral. 

Crearem i coordinarem una “Borsa de”: voluntaris, temps, intercanvi de feines, d'eines... a través dels 
districtes. 

Incentivarem la formació a l'entorn de l'alfabetització digital per tal que cap figuerenc se senti exclòs de la 

nova era del 2.0. 

Endegarem el projecte “Figueres e-social”: suport a projectes socials innovadors que tinguin com a objectiu 

millorar les condicions dels sectors més desafavorits. 

Posarem en marxa un registre d'habitatges desocupats. Prioritzarem la gestió social de l'habitatge. 

Aplicarem el recàrrec en habitatges buits d'acord amb el que es va acordar al ple de l'Ajuntament. 

Aplicarem un recàrrec de l'IBI als habitatges desocupats després d'una execució hipotecària. 

Impulsarem les cooperatives d'habitatge. 

Aplicarem el conveni de masoveria urbana. 

Incitarem els bancs a què ofereixin lloguers socials. 

Negociarem tarifes socials amb empreses energètiques. 
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Treballarem per a la mobilització del romanent de tresoreria procedent del patrimoni municipal del sòl.  
Aquest romanent servirà per a crear un parc d'habitatge social a partir de l'adquisició dels immobles en 

subhasta hipotecària. D'aquesta manera se n'evitarà el desnonament dels ocupants. Els habitatges afectats 

se cediran en lloguer social. 

Impulsarem un conveni amb Càritas per buscar propietaris que vulguin cedir pisos per a lloguer social (amb 
contraprestacions com ara descomptes en l'IBI, les taxes per llicències o per abocament de runa). 

Fomentarem els intercanvis entre les diferents cultures que formen part de Figueres. Cal treballar per 

establir llaços, eliminar prejudicis i estimular la convivència, el civisme, el respecte i la interacció entre 
cultures. 

Promourem la participació fent un treball d'acompanyament i guiatge de la ciutadania en les entitats i les 
associacions de caràcter social, cultural, esportiu i solidari. Afavorirem que la població nouvinguda participi 

activament en les manifestacions col·lectives que configuren la personalitat del municipi. 

Organitzarem un acte anual d'acollida als nous empadronats i actualitzarem el catàleg de serveis de la 
ciutat per fer-ne una difusió real i propera per a tothom. 

Des de la més estricta laïcitat institucional, promocionarem espais de diàleg entre les diverses creences i 

conviccions, i de foment de la pau, per tal de combatre falsos estereotips i evitar desconfiances. 

Normalitzarem al calendari municipal esdeveniments festius de celebracions d'aquells grups de persones 
d'altres orígens culturals i religions prou significatius a la ciutat. 

Potenciarem la col·laboració de les associacions juvenils de l'educació en el lleure, tot abordant les tres 

potes necessàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais. 

Impulsarem la creació d'un Hotel d'Entitats on hi hagi espai per a les entitats juvenils que inclogui una 
Oficina Municipal d'Informació Juvenil i que sigui la seu la Consell Local de la Joventut de Figueres. 

Fomentarem l'associacionisme juvenil i la seva participació en la vida municipal. 

Incentivarem la creació artística local i promourem la presència de creadors del municipi en el seu territori, 

amb atenció especial als joves. 

Promourem la creació de continguts de valor afegit (que fomentin valors socials) i afavorirem la difusió 
d'artistes i creadors locals. 
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Facilitarem la implementació de nous espais d'oci per diversificar l'oferta, en especial per als més joves. 

Posarem en marxa polítiques de proximitat als districtes que afavoreixin la relació intergeneracional entre 
la gent gran i la gent jove per compartir espais, temps i experiències. 
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En els darrers anys, els canvis demogràfics i l'evolució social han generat un important augment de l'esperança 
de vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat un increment, que anirà en augment, del pes social de la gent gran. 

Les administracions tenen com a un dels principals objectius promoure la qualitat de vida i el benestar a tots els 
nivells en aquest procés d'envelliment. Des dels ajuntaments, doncs, cal promocionar un conjunt d'accions que 
han de portar a donar visibilitat a la gent gran, a fer-los partícips de la societat per exercir els seus drets i deures, 

sense oblidar de promoure la interrelació entre persones de diferents generacions. En aquest aspecte, les 

mesures que proposem són les següents:

Impulsarem la construcció d'una residència de gent gran que doni resposta a les necessitats 
demogràfiques de la ciutat.

Sensibilitzarem la ciutadania pel respecte i l'atenció a la gent gran, fomentarem les activitats 
intergeneracionals de tot tipus. 

Treballarem de manera activa amb el Consell Municipal de la Gent Gran perquè esdevingui un punt de 

trobada i treball conjunt entre l'Administració i les necessitats directes del sector. Cal coordinar la vessant 

més assistencial i sanitària amb la cultural i del lleure i la formació. 

Afavorirem el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. 

Incrementarem les actuacions esportives i d'exercici físic i totes aquelles activitats encaminades a millorar 

la qualitat de vida i la salut de la gent gran. 

Potenciarem l'atenció domiciliària, amb les ajudes que calguin -com ara aspectes que millorin la qualitat de 
vida-, sempre que les condicions d'autonomia de la persona gran ho permetin. 

Promourem l'adequació dels espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats mitjançant 
treballs de cooperació coordinats des de l'àrea corresponent del consistori.  
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       3.1 - Fomentem  l'activitat  econòmica

Han passat vuit anys des de l'agreujament de la crisi econòmica (anys 2007-2008) i, no obstant això, els efectes 

devastadors encara es poden sentir a l'economia figuerenca; això ens ho diu la mateixa evolució de les dades 

d'atur a la ciutat. Figueres supera amb escreix la mitjana comarcal i la mitjana de Catalunya. Aquestes dades són 
nefastes i cal que l'Ajuntament hi posi tot l'esforç necessari per revertir la situació. Com, si no, es poden establir 
les bases del futur de la ciutat? La generació d'activitat i la reducció de les malauradament terribles dades d'atur 

i de qualitat de l'ocupació depenen íntegrament del sector privat, tant de les grans empreses amb capacitat per 

fer grans contractacions com de les pimes i autònoms, que són capaços d'arribar molt lluny amb molt pocs 
recursos.

Ens cal, doncs, un Ajuntament valent, decidit i disposat a posar tot el que faci falta per tal d'ajudar tothom que ja 

crea activitat econòmica i també a qui vol iniciar-se en l'autoocupació.

Com a Ajuntament, cal que posem les bases per a activitats noves i per facilitar el creixement de les que ja 
existeixen, per fer que la ciutat sigui atractiva per als nous emprenedors i les empreses que estiguin pensant a 
iniciar activitat a Figueres o als voltants.

Les fórmules de constitució o associació empresarial són moltes i totes són vàlides, cal tenir-ho present. 

L'activitat econòmica sempre vindrà donada per aquell emprenedor (sigui una persona o una societat) que 
decideix invertir en un lloc on està convençut que li serà rendible, i Figueres ho ha de fer fàcil!

PROGRAMA MAIG 2015

3. FIGUERES EMPRÈN

ERC FIGUERES - MES

23



Posarem en marxa un viver d'empreses per a noves start-up. Tant per a joves com per a emprenedors de 
qualsevol edat que decideixin iniciar la seva activitat a Figueres. 

Crearem ajudes econòmiques per a la implantació de noves activitats que generin llocs de treball i siguin 

sostenibles. Farem que els premis a l'emprenedoria no es limitin només a un import econòmic, sinó que 

tutelarem les activitats i ajudarem els emprenedors perquè els projectes arribi a bon port. 

Impulsarem una bonificació fiscal per a aquelles empreses o activitats econòmiques iniciades als barris de 
Figueres. Volem que l'emprenedor se centri només en allò que és important. 

Engegarem el “Figueres, forma't”: un pla de formació específica per a aquelles activitats que s'implantin a la 
ciutat, tant si ja n'hi existeixen com si s'hi implanten per primer cop. Ajudarem a la formació contínua dels 

empresaris o autònoms que decideixin iniciar un negoci a la ciutat. 

Promourem el Pla Local d'Innovació de Figueres com una plataforma oberta i participativa. L'objectiu és el 
de ser un punt de referència per a la innovació empresarial, especialment orientada a autònoms i petits 

negocis, cooperatives i comerços. 

Continuarem incentivant la formació continuada i de reciclatge destinada principalment a treballadors en 

actiu a la ciutat. Responent d'una manera molt concreta a les tipologies pròpies de Figueres. 

Desenvoluparem les línies mestres de treball del Pla Estratègic de Promoció Econòmica conjuntament amb 

el Consell Comarcal i els principals ajuntaments de la comarca. 

Potenciarem l'ús agrícola i ramader (i els aprofitaments forestals) dels entorns de la ciutat. Reconeixerem el 
paper de l'agricultura en la formació del paisatge empordanès mitjançant la creació d'un parc agrari per 

protegir l'entorn de la ciutat. Entre altres actuacions, utilitzarem la biomassa que resulta de la neteja 
forestal en la generació d'energia renovable.

Fomentarem el consum de productes agroalimentaris locals i ecològics. 

Fomentarem les cooperatives: el cooperativisme de consum i també el cooperativisme local. 
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       3.2 - Emprèn  tecnològicament

En ple segle XXI ja donem per assumit que vivim en la societat de la informació. Ens trobem en un moment on 

estem cada cop més “connectats”: dispositius mòbils, telèfons intel·ligents, etc. ja formen part de la vida diària de 
pràcticament tota la ciutadania. De fet, la nostra societat avança, tal i com es va veure en el darrer Mobile World 
Congress, ja de manera irrevocable cap al que es coneix com a l'Internet de les Coses.

És per tot això que considerem molt greu que una ciutat que pretén ser capdavantera no tingui, a dia d'avui, una 

implantació total de la fibra òptica en el municipi. No disposem, encara, de cobertura total 4G. A dia d'avui... 
Figueres és una ciutat ancorada, tecnològicament parlant, al segle XX.

És ben cert que el desplegament es va produint a mesura que les grans companyies i els operadors van fent les 

seves implantacions de servei, però l'Ajuntament no pot restar aturat com un simple espectador a veure com 

passa tot plegat i esperant que algun d'aquests operadors decideixi, com qui no vol la cosa, fer un pas endavant.

Cal, doncs, que tinguem un municipi complet, dotat de les últimes tecnologies. El segle XXI serà un segle de 
competència entre territoris; per tant, competència amb els nostres municipis veïns, i la decisió d'algun 

emprenedor o d'una gran empresa d'establir-se a casa nostra, pot dependre de l'existència d'aquestes 

infraestructures.

Per tant, ens cal un Ajuntament valent i sobretot amb coneixement. No serveix de res de fer determinades 
automatitzacions -que algú en pot dir avenços cap a l'smart city-, si resulta que tenim una city de tot menys 

smart!.

Aquesta és una assignatura que tenim pendent i, de fet, molt endarrerida. És per tot això que serà una aposta 
ferma i prioritària:
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Engegarem el “Figueres, ciutat de creació”, per posar ajudes específiques al servei de les noves empreses 

de sectors creatius, d'alt valor afegit i que es consolidin a la ciutat. 

Crearem el “Figueres digital”, ajudes a empreses que desenvolupin projectes relacionats amb l'Internet de 

les Coses i que avancin cap a una millora en la qualitat de vida. 

Promourem campanyes d'orientació i formació en la digitalització empresarial entre les pimes de la ciutat, 
de manera que se'n faciliti l'avenç cap a la factura electrònica, sistemes d'arxivament digital, negocis en 

línia, etc. 

25



Orientarem i incentivarem el ciutadà a fer els tràmits amb l'Administració municipal a través de canals 
electrònics. Divulgarem els recursos digitals a l'abast del ciutadà. 

Potenciarem una agenda cultural d'actes i esdeveniments, en format analògic i digital, i emprant les eines 

de difusió 2.0. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació sobre els equipaments culturals, l'agenda 

d'actes i festes, les novetats a les biblioteques, etc. 

Impulsarem la digitalització de documents d'interès local per preservar i difondre la memòria del territori. 

Treballarem per una Figueres 2.0: garantirem, conjuntament amb els operadors de telecomunicacions, la 

cobertura amb fibra òptica a la totalitat de la ciutat. 

Treballarem amb operadors grans i petits que vulguin establir-se a la nostra ciutat. 

Impulsarem l'avenç cap a la implantació definitiva de l'administració electrònica. Uns sistemes que 
permeten major agilitat en la gestió interna i més transparència i participació del ciutadà. 

Avançarem cap a l'smart city amb la instal·lació de dispositius que ens permetin mesurar en temps real 

dades de trànsit, de contaminació, etc.. i que permetin fer una millor gestió en temps real. 
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       3.3 - Emprèn  sosteniblement

Ens trobem davant de dos grans reptes. D'una banda, fer funcionar l'economia i la societat amb una quantitat de 

recursos naturals assumible pel planeta, evitant l'ús de productes tòxics i reutilitzant els residus que generem. 
D'altra banda, adaptar-nos al canvi climàtic i mitigar-ne els efectes. No sortirem de la crisi de manera duradora si 
no bastim una economia sostenible ambientalment i responsable socialment. En definitiva, una Figueres 

sostenible.
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Fomentarem la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport. Apostarem per la implantació del carril 
bici on sigui possible i pels carrers de prioritat invertida o zones 30 als altres. 

Estimularem hàbits saludables en l'alimentació. Apostarem per la promoció de productes de proximitat i de 
km 0 i de productes ecològics. 

Impulsarem la creació d'horts urbans i protegirem de les transformacions urbanístiques aquelles zones 
tradicionals d'horta que, pel seu alt valor ambiental i Paisatgístic, aportin valor a la ciutat. 

Posarem en marxa un pla de reducció del consum d'energia de l'enllumenat públic i als equipaments 

municipals. Farem conversió a lluminàries LED per aconseguir estalvis de fins al 60%. 

Engegarem ajudes que vagin encarades a la millora de l'eficiència energètica dels edificis de la ciutat. 

Implementarem sistemes separatius de clavegueram en les noves urbanitzacions i modificacions 
d'infraestructures. 

Promourem la producció local d'energia. 

Posarem en marxa el Full de Ruta per aconseguir les reduccions d'efecte hivernacle a la ciutat i per lluitat 

contra el canvi climàtic. 

Recuperarem les Agendes 21 i els PALS (plans d'acció local per la sostenibilitat), n'avaluarem el grau de 

compliment i les revisarem. També hi inclourem les noves accions del Pacte d'Alcaldes i el projecte Imagine, 

del qual Figueres és membre. Farem públiques les mesures que es vagin implantant, els indicadors i les 
avaluacions, perquè sigui un procés constant i públic. 

Demanarem al govern de la Generalitat que adopti les mesures necessàries perquè l'EDAR (estació 
depuradora d'aigües residuals) compleixi amb els estàndards de depuració exigits per Europa. 
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       4.1 - Apostem  per  Figueres

El procés de revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que ha engegat Figueres fa necessari 

afrontar el debat del model de ciutat que volem: una ciutat oberta i connectada al món, centre de relacions 
transfrontereres. Que aprofiti les seves potencialitats i sigui capaç d'adaptar-se als nous reptes. Una ciutat per a 
les persones, per viure-hi, per treballar-hi i per gaudir-hi. Una ciutat amable, a escala humana i que no exclogui 

ningú.

Hem de definir les necessitats de la ciutat amb visió de futur i amb la implicació de tothom. Tenim al davant 

reptes importants: aconseguir una mobilitat sostenible que millori la qualitat de vida, avançar cap a una ciutat 
que s'adapti al canvi climàtic, que gestioni l'energia d'una forma eficient i que fins i tot en pugui arribar a generar. 

Protegir i donar a conèixer els espais agraris i naturals que envolten Figueres i que configuren la nostra identitat. 

Han de ser el gran espai lliure de la ciutat: el parc de la Muntanyeta, que ha de connectar amb la Garriga 
d'Empordà, i el Parc del Manol.

Cal garantir una bona gestió de tots els barris de la ciutat i del seu espai públic, sense fer distinció entre uns 
barris i uns altres. La ciutat és un tot i tothom ha de poder gaudir de la mateixa qualitat de l'espai públic. És 

urgent repensar com han de ser els carrers de la ciutat: amplada de voreres, carrils per a cotxes i motos i carrils 

bici, aparcaments, espai per a contenidors, mobiliari urbà i senyalització. I a partir d'aquí destinar partides anuals 
a l'adequació de les vies públiques. També és important redactar una regulació clara de les terrasses de bars que 

ocupen la via pública, que tingui en compte els vianants i l'ús públic de l'espai, la dinamització de la ciutat que 

suposen les terrasses i les possibles molèsties a veïns.

Finalment, cal definir els equipaments que necessita Figueres, planificant-los a llarg termini i executant-los 
d'acord amb un ordre de prioritats. Els equipaments sovint van lligats al patrimoni cultural. Tots dos fan possible 
la vida col·lectiva, la raó de ser de la ciutat. Si els equipaments són el lloc físic on es duen a terme les activitats 

col·lectives, el patrimoni és allò que genera identitat col·lectiva i ens diu qui hem estat, qui som i qui volem ser. 
Figueres ha anat acumulant massa edificis patrimonials als quals no s'ha sabut donar cap ús, molts de públics i 
alguns de privats. Molts dels equipaments són per a activitats culturals. 
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La cultura és un element fonamental per a la cohesió social, la dinamització de la ciutat i el lleure. I el sector 

cultural en sentit ampli –turisme cultural, creació artística, indústries culturals─ també pot ser un dels sectors 

econòmics clau de la ciutat. És per tot això que proposem els següents punts que considerem essencials, 

estratègics i el més important, realitzables. Cal passar per damunt de plantejaments inconcebibles o que 
provoquin un endeutament encara més gran a la ciutat. Plantejaments que han hipotecat la ciutat durant molts 
anys, sense sentit i en detriment de tots els figuerencs:
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Prioritzarem el programa de manteniment de la ciutat. Incrementarem les partides destinades a 
manteniment i reurbanització de la via pública. Destinarem una línia prioritària per a millorar la ciutat d'un 
mínim de 600.000€ anuals, on les actuacions prioritàries seran l'asfaltat de carrers, l'eliminació de barreres 

arquitectòniques i l'adequació de voreres i d'espais públics. També tindrem cura del manteniment del sòl no 
urbanitzable (camins, recs...). I ho farem amb la mateixa qualitat d'urbanització a tots els barris de la ciutat. 

Reurbanitzarem els carrers, ampliant les zones de vianants o de prioritat invertida als carrers entorn del 

carrer de Vilafant, a l'entorn de la Pujada del Castell, a la zona de la Barceloneta, i a l'entorn de l'Escorxador.

Ampliarem les voreres. 

Construirem carrils bici on el carrer sigui prou ample i a la resta de la ciutat hi establirem “zones 30” (zones 
de circulació residencial) que garanteixin la convivència entre els vehicles i les bicicletes. 

Incrementarem la xarxa d'itineraris escolars segurs. 

Treballarem per reurbanitzar la ronda Salvador Dalí, la Pujada del Castell, la carretera del Far des de la 

ronda Sud fins al Cementiri i el passeig del Cementiri. 

Crearem una xarxa de vies verdes que connectin els diferents barris de la ciutat i la ciutat amb el seu entorn. 

Aprovarem una normativa de terrasses. 

Crearem la Taula de Patrimoni i el Consell de qualitat urbana. 

Millorarem de la xarxa de clavegueram amb xarxes separatives. 

Posarem en marxa un Portal Ciutadà perquè tothom pugui entrar-hi incidències i comentaris, i 
posteriorment fer-ne el seguiment. 

Millorarem les instal·lacions municipals prioritzant els espais d'atenció al públic. 
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Redescobrirem noves zones amb els espais verds periurbans. Posarem en valor el Parc del Manol i 

relligarem la ciutat creant una autèntica anella verda i sostenible, de Vilatenim a Palol i fins a Vilabertran i 
l'Aigüeta amb l'objectiu de crear un parc d'àrea urbana de Figueres. 

Crearem parcs agraris per a protegir l'agricultura al terme de Figueres. 

Conservarem i recuperarem els camins rurals, entre altres el de la Font del Soc. 

Potenciarem el parc de la Muntanyeta i la seva connexió amb l'espai de les Basses del Terrisser i la Garriga 
d'Empordà, així com amb el Parc del Tren de Vilafant, tot millorant el pas per sobre l'autopista per a vianants 

i bicicletes. 

Treballarem per millorar l'entorn del Castell, el camí cobert i els glacis. 

Protegirem els elements de pedra seca i col·laborem amb els municipis de l'entorn per tal de posar en valor 

la Garriga. 

Recuperarem dels espais descoberts de la riera Galligans com a entorn per al gaudi dels figuerencs i dels 

visitants. Crearem itineraris a l'entorn de Figueres per tal de donar a conèixer aquest espai tan interessant i 
tan poc conegut i els senyalitzarem adequadament.

Impulsarem polítiques actives de foment i ajudes a la reforma estructural i constructiva, funcional i 
energètica d'habitatges. Establirem una línia de subvencions a la rehabilitació d'habitatges d'acord amb els 
recursos personals, amb bonificacions per a les llicències de millora i readequació d'edificis o habitatges 

existents i l'adequació energètica (millora de l'aïllament, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, producció 

d'energia...).

Aprovarem una ordenança sobre el paisatge urbà. 

Incentivarem la cessió temporal del solars buits amb descomptes sobre l'IBI i altres taxes per tal que s'hi 
puguin fer els espais que els veïns creguin convenients: zones de joc infantil, zones d'horts urbans, 

aparcaments, etc. Començarem pel Parc de les Aigües i pels solars públics a la zona de l'estació vella. 

Treballarem per una ciutat que no generi mobilitat induïda. 

Crearem més aparcaments dissuasius. 

Impulsarem la pacificació del trànsit al centre urbà amb la creació de zones de prioritat invertida a mesura 

que es generin alternatives de circulació. 
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Millorarem l'accés a la nova estació, especialment per als vianants, amb una avinguda que tingui el mínim 

impacte possible sobre allò existent. Aprofitarem per crear el Parc de la riera Galligans. 

Obrirem el carrer Joan Arderius, al llarg de les vies de l'antiga estació i per adequar la zona i fer-la 
transitable a peu, segura i atractiva. (m'ha semblat que estava incomplet i inicio amb obrirem perquè tinc 
molts 'treballarem' a prop)

A l'estació vella, treballarem per soterrar les vies. Mentrestant, proposarem una estructura perquè els 

vianants puguin travessar les vies per sobre. D'aquesta manera es connectaran la plaça i el pàrquing de 
l'estació, el carrer Fortià i el carrer Riumors amb el passeig del Cementiri, i així revitalitzarem aquella zona de 
la ciutat. Amb aquesta finalitat, portarem a terme un concurs d'idees, amb la col·laboració dels veïns de la 

zona, que respongui a les necessitats del barri.

Treballarem per completar la ronda nord-est amb les mínimes afectacions mediambientals. 

Recuperarem la Surera Bertran com a parc al centre de la ciutat. 

Negociarem que l'autopista sigui gratuïta entre Figueres Nord i Figueres Sud, de manera que pugui actuar 

com una N-2 oest. D'aquesta manera, tindrem una anella tancada que connectarà totes les carreteres que 
arriben a Figueres. 

Ens oposarem al desdoblament de la N-II entre Orriols i la Jonquera. L'alternativa ha de ser l'autopista 

existent com a via d'alta capacitat. No a desdoblar la N-2 entre Orriols i la Jonquera. L'AP-2 s'ha de convertir 

en l'A-2. 

Connectarem la carretera d'Olot pel sud amb l'autopista i el cinturó de ronda. 

Millorarem el transport interurbà entre Figueres i els 16 municipis que configuren l'àrea urbana de la ciutat. 

Assegurarem l'accessibilitat en transport públic a la nova estació. Definirem els accessos a la nova estació. 

Impulsarem el transport de mercaderies per ferrocarril. 

Readequarem l'entorn del Parc de les Aigües i el dotarem d'usos. Conjuntament amb l'Incasòl, recuperarem 
la utilització dels espais no edificats com a espais lliures per a la ciutat. Hem de fer d'aquest entorn un 
autèntic espai urbà. 

Dissenyarem itineraris per a vianants i connexions entre els diferents aparcaments dissuasius. 

Cobrirem les pistes esportives exteriors i readequarem els pavellons existents. A mesura que la hisenda 

pública es recuperi, projectarem la construcció d'un tercer pavelló, una de les necessitats més imperioses a 

la ciutat. 
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Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en la creació i difusió d'informació 

dels nostres municipis. La proximitat, el rigor i la plena dedicació ─ a vegades d'una manera altruista, no 

remunerada i majoritàriament des de la professionalitat─ que els mitjans exerceixen dia rere dia als nostres 

pobles i ciutats, els converteixen en un dels principals eixos de cohesió social i cultural del país. El dret a la 

informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania, i els mitjans de comunicació han esdevingut un 
important actor comunicatiu i social. 
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Defensarem els serveis de comunicació de proximitat com una necessitat per a la cohesió social i territorial 
dels nostres pobles i ciutats, i per fomentar l'ús de la llengua catalana. 

Treballarem per preservar els mitjans de comunicació de proximitat, reformulant-ne aspectes dins 

l'estructura, el funcionament i el finançament i dotant-los dels recursos necessaris perquè subsisteixin i 

siguin viables. Afavorirem la seva relació amb agents educatius i coordinarem iniciatives del sector privat 
adreçades a crear-ne de nous. 

Donarem suport a la producció de continguts audiovisuals, afavorint la col·laboració entre diverses xarxes 
de ràdio i televisió, i impulsarem línies especifiques d'ajut per a la producció. 



       4.2 - Una  Figueres  figuerenca

L'Ajuntament de Figueres ha de treballar per acostar-se a tots els ciutadans. Facilitar-ne la proximitat per 

aconseguir una administració que pugui conèixer millor les necessitats de la societat i així respondre-hi millor. 

Atansar l'Administració a les cases dels figuerencs vol dir fer-los partícips de la presa de decisió, però també 
escoltar-los i ser conscient de les seves mancances. Així contribuirem a crear una societat dinàmica i que 
participi de la vida diària del municipi, perquè una ciutat viva ha de ser activa des dels seus ciutadans. Amb 

aquest esperit, aproximarem el govern de la ciutat als ciutadans, treballarem per recuperar espais que fomentin 

la identitat pròpia de Figueres i ajudarem els figuerencs que ho requereixin a viure a casa seva amb la major 
qualitat de vida possible. Per tant, farem una Figueres el màxim de figuerenca.
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Recuperarem i redefinirem els districtes a Figueres per tal que donin resposta a la realitat demogràfica 

actual de la ciutat. 

Crearem la figura del Regidor de Districte. Aquesta figura neix per garantir una major eficàcia de l'acció del 

govern municipal sobre el dia a dia i les necessitats més immediates dels diversos barris de Figueres. Els 

objectius essencials són el coneixement ─ d'una manera més directa i exhaustiva─  de les diferents 

problemàtiques de cada barri, i l'augment de la participació dels ciutadans en els afers del municipi. Amb 

aquesta proposta s'aconsegueix la participació real dels ciutadans, no només per denunciar mancances, 
sinó també com a espai per a fer propostes. 

Procurarem que la gent més gran i amb menys recursos pugui fer la seva vida a casa seva. Els 
acompanyarem amb la gestió de recursos tant econòmics com de personal d'assistència. 

Conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el cos de Mossos d'Esquadra (departament d'Interior), treballarem 

per optimitzar els recursos i fer la Guàrdia Urbana un autèntic cos de proximitat, que acompanyi el ciutadà i 

prioritzi les eines didàctiques a les eines recaptatòries i punitives. Treballarem per evitar duplicitats. 

Prioritzarem que la Guàrdia Urbana estigui a la via pública. Treballarem perquè, sent un cos de proximitat, 
faci complir les diferents ordenances que afecten la via pública (civisme, retolació, terrasses...). 

Treballarem per l'eliminació de les barreres arquitectòniques a tota la ciutat amb un ambiciós pla de voreres 
que permeti circular-hi bé. 

Proposarem la creació de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Vilatenim. Augmentarem la 

independència en la gestió de Vilatenim. La dotarem amb majors recursos per gestionar millor els seus 
propis serveis i espais. 
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Reclamarem al Ministeri de Foment el traspàs de la Ronda Salvador Dalí amb les dotacions econòmiques 
pertinents. Tenim la voluntat de convertir-la en una avinguda integrada en l'entorn urbà, més amable per 

als ciutadans. 

Recuperarem la toponímia original dels indrets. Cal treballar per recuperar els orígens. 

Des de l'Ajuntament, donarem suport tècnic i administratiu a les associacions de veïns i a les associacions, 

entitats i clubs en general. D'aquesta manera, fomentarem la participació del teixit ciutadà i el posarem en 
valor. 

Fomentarem que la Sardana tingui un espai prioritari a la ciutat i que el conjunt de figuerencs en pugui 
gaudir i ballar de manera habitual. És un element del patrimoni immaterial propi que, com a figuerencs, no 

hem de permetre que es perdi.

Prioritzarem la recuperació d'espais de la ciutat per a tornar-los als ciutadans, amb especial èmfasi als 
espais de barris allunyats del centre. 

Millorarem els espais públics i les places de la ciutat, com la plaça del Sol, la plaça de l'Escorxador i el Firal.

Treballarem per declarar Bé Cultural d'Interès Local les barraques de pedra seca de la Garriga. En altres 
paraules, treballarem per recuperar els actius patrimonials de la ciutat que pivoten a l'entorn de la història 

figuerenca. 

Fomentarem el cooperacionisme entre associacions de la ciutat. 

Crearem la regidoria de Participació amb competències transversals.

Impulsarem la figura del Síndic de Greuges, dotant-la de més competències i d'un mecanisme d'elecció per 

mandat popular. 

Treballarem per tenir un Consell de Redacció plural de les publicacions municipals. 



       4.3 - Dinamitza  el  Gaudi  a  la  Ciutat

Ciutat urbana, esportiva i saludable

L'esport és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la cohesió social dels nostres pobles i barris. La 
cohesió socials s'aconsegueix mitjançant la incorporació del projecte esportiu del municipi al projecte esportiu 

dels centres docents i amb la promoció de la salut per l'esport. També amb la incorporació de les persones 

nouvingudes a la ciutadania plena, fent servir l'esport com a eina de socialització i d'arrelament al país. L'esport 
és motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, que articula un complex sector 
productiu i de serveis. L'esport és un motor del teixit cívic i associatiu de la nostra ciutat, un teixit que no té 

comparació en quantitat i en extensió i que és la base de l'assoliment dels resultats esportius d'alt nivell de 
l'esport català. Per això és cabdal donar el suport que mereixen als clubs i a les entitats esportives.
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Tractarem l'esport base com a esport de formació. Cal partir de l'òptica que no sols es tracta d'ensenyar la 

pràctica d'una disciplina esportiva, sinó també de transmetre, mitjançant l'esport, un seguit de valors i 

coneixements més enllà del mateix esport. 

Crearem el “Figueres Xarxa Esport”, conjuntament amb les escoles de la ciutat i els clubs esportius. Es 
tracta de la posada en marxa d'un ambiciós pla de foment de l'esport. 

Treballarem per obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i 
de la ciutadania. Aquest fet permet facilitar l'accés a la població infantil dels barris perquè puguin dur a 

terme activitat física i esportiva en un espai condicionat a l'efecte, sense els perills de la via pública, i, alhora, 

proporciona un tracte igualitari a tota la població, afavorint la inclusió dels joves i infants que no practiquen 
un esport concret en una determinada associació esportiva. És una mesura per al tractament de l'esport 

com a eina d'inclusió i cohesió social. 

Crearem un Pla d'Equipaments Esportius Municipals (PEEM) de cara a planificar les actuacions en matèria 

d'inversió en equipaments esportius. Pel seu caràcter integral, ha de facilitar la diagnosi, la necessitat de 
recursos, el públic objectiu a qui va dirigit i els usos, així com també la previsió en la temporització de les 
actuacions. 

La protecció i la promoció de la salut és una prioritat bàsica, i per això cal un sistema de salut integral i 

proper que garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions i sigui una eina cabdal de justícia social. Per 
això, els ajuntaments són una peça clau dins d'aquest model, especialment en les competències pròpies de 
salut pública, i tenen un paper fonamental en els àmbits de la promoció i la protecció de la salut i la 

prevenció de les malalties, en coordinació real amb les àrees de serveis socials per afavorir la visió i l'atenció 

global a la persona.



36

PROGRAMA MAIG 2015 ERC FIGUERES - MES

Potenciarem l'enfocament de salut comunitària mitjançant l'estreta col·laboració entre els serveis d'atenció 
primària de la salut, benestar social i salut pública, basant l'activitat en l'acció sobre els determinants socials 

de la salut. Impulsarem la visió saludable i l'educació per a la salut des de totes les àrees de l'Ajuntament. 

Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció que tinguin a veure amb la 

salut als centres educatius, al personal públic, a les entitats, etc. 

Promourem l'activitat física i l'esport com a eina educativa de promoció de la salut. Inclourem les 
instal·lacions municipals en els programes de salut cardiovascular, del metabolisme, osteoarticular, amb 
programes específics per a la gent gran i els més joves. 

Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de vida d'adolescents i joves. 

Aquest són, preferentment, els d'educació sexual —incloent-hi la diversitat sexual—, l'atenció a la 
planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre les malalties de transmissió sexual i els 
programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental. 

Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l'alcoholisme i el 

tabaquisme. 



FIGUERES

Figueres,
fem el salt!
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