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La República és inevitable.

Les persones que treballem pels projectes d’Esquerra Republicana som les que fem 
que les coses passin. Aquell 1 d’octubre del 2017, amb la participació de tots vosaltres, 
ho vam tornar a fer i ERC – Arbúcies va ser una de les eines necessàries per al seu èxit 
al poble.

Des d’un independentisme obert i inclusiu continuarem defensant els drets i les lli-
bertats de la ciutadania. També posem en valor la importància  de les persones. Volem 
donar resposta als reptes socials, enfortir la democràcia i augmentar la satisfacció i la 
qualitat de vida de les arbucienques i els arbuciencs.

Tenim experiència, trajectòria, estem preparats. Hem après moltes coses, i una de les 
més importants és que cal saber escoltar la veu del poble.

El nostre és un programa que prové del debat, les reunions i les trobades que ERC – 
Arbúcies ha mantingut al llarg d’aquests darrers mesos amb molts de vosaltres, tant 
a títol personal, com en l’àmbit d’entitats i associacions. Ens agrada construir de baix 
a dalt, de forma conjunta. No ha estat possible fer-ho amb tothom, però ens compro-
metrem en el futur més immediat a escoltar-vos, perquè el nostre és un programa 
dinàmic, en constant renovació, viu i al servei de les persones.

I és precisament aquest escoltar-vos, aquest co-construir el que fonamenta les bases 
del projecte d’ERC – Arbúcies. Un projecte inclusiu i transversal que se sustenta en una 
comunicació bidireccional i s’alimenta de les vostres propostes i inquietuds, el nostre 
veritable motor. Estem aquí perquè tenim vocació de servei públic, perquè volem millo-
rar el poble d’Arbúcies.
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· Medi ambient i 
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· Urbanisme
· Ordenances
· Seguretat ciutadana i governació

· Fires i festes

· Tecnologies de la 
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· Apostem per les persones amb igualtat 
d’oportunitats. No ens agrada el clientelisme. 
S’ha de governar per a tothom, independent-
ment de la seva afinitat política.

· Apostem per la transparència. Volem ser 
propers a la gent. Millorarem la participació 
ciutadana i involucrarem la gent en la gestió i 
decisions del municipi.

· Pressupostos participatius.

· Ens volem allunyar de la idea d’un Ajunta-
ment presidencialista. Les decisions es pren-
dran en equip, que és el que ens defineix.

La nova política

· Busquem l’eficiència. Volem crear plans de 
gestió, per exemple pla d’usos d’equipaments 
municipals, per tal d’optimitzar els recursos 
disponibles. Les decisions es prenen en fun-
ció de criteris objectius.

· Aplicarem criteris ètics i de transparència en 
la contractació pública de persones i serveis.

· Crearem els consells municipals (esports, 
cooperació, medi ambient...)

· Reduirem les despeses dels càrrecs electes.

ERC – Arbúcies és el partit de la República Catalana. 
Una república on hi té cabuda tothom. Tothom suma.
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Des de l’Ajuntament donarem 
suport net i clar al dret de 
l’autodeterminació del poble 
català.

· L’1 d’octubre ERC-Arbúcies va ser una de les 
peces necessàries que va permetre l’exercici 
del dret a vot de la ciutadania. Des de l’Ajunta-
ment continuarem facilitant tot allò que sigui 
necessari per a la consecució de la República 
catalana.

· Continuarem compromesos amb la llibertat. 
Reivindicarem àmpliament la llibertat dels 
presos i exiliats polítics.

· Ens coordinarem amb les entitats que treba-
llen per la República Catalana (ANC i Òmnium 
cultural, etc.) i resta de col·lectius indepen-
dentistes.

· Promourem sense embuts actes reivindica-
tius en benefici dels presos polítics i exiliats i 
de les seves famílies.

La República catalana

CANDIDATURA 2019

Ester Soms Pagespetit

Xavier Soler Temprano



· Creació del Jovent Republicà.

· Impulsar espais de lleure per a infants i joves.

Creació d’una oficina municipal 
d’orientació juvenil per difondre 
assessorament en ofertes de 
feina, estudis, lloguer d’habitat-
ge, beques, etc.
· Habilitar espais o sales per estudiar en mo-
ments de demanda fins a la construcció de la 
nova biblioteca.

· Pla contra la violència de gènere per a joves.

· Creació de la xarxa de transport nocturn que 
pugui traslladar amb seguretat els joves als 
espais d’oci.

· Facilitarem la contractació de joves a l’estiu.

· Impulsarem polítiques en matèria de diver-
sitat de gènere i LGTBI, per lluitar contra la 
discriminació.

Jovent
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· Farem que el padró municipal respongui a la 
realitat del municipi, per garantir els drets i 
deures de les persones.

· Oferirem la inscripció immediata al Servei 
de Primera Acollida a totes les persones que 
s’inscriguin per primera vegada al padró mu-
nicipal per tal de rebre formació en llengua 
catalana, mercat de treball, coneixement del 
municipi i de la societat catalana.

· Fomentarem l’accés, en igualtat de condi-
cions, a l’oferta formativa per a la inserció i 
millora laboral, amb independència del seu 
origen.

Ciutadania i diversitat
Ens impliquem

Anna Teixeira Muñoz

Irene Carmona Ferrerós



· Ampliar l’oferta d’activitats físiques dirigides 
i educació nutricional.

· Seguirem col·laborant amb el programa 
d’activitat física i esport (PAFES) juntament 
amb el CAP.

· Crear un espai d’intercanvi d’experiències 
personals amb la col·laboració d’especialistes 
pel suport i assessorament a les malalties 
cròniques, degeneratives i autoimmunes.

· Crearem la finestreta única per situacions de 
vulnerabilitat, així com una borsa d’habitatges 
per emergència social.

· Augmentar els recursos per a la prevenció de 
la violència.

Benestar i salut
Fomentem

Proporcionar nous espais de 
col·laboració i cooperació en el 
desenvolupament, com volunta-
riat en joves, el “banc del temps” 
i propiciar l’intercanvi d’habilitats 
socials, culturals i experiències 
intergeneracionals. 
· Impulsar xerrades amb la finalitat de pre-
venir els canvis conductuals, problemes de-
rivats de la drogodependència i salut mental.
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· Ajudes per a les famílies amb dificultats eco- 
nòmiques amb uns barems i criteris transpa-
rents, i accessibles per a totes les ciutadanes 
d’Arbúcies.

· Declaració de municipi feminista.

Creació d’una borsa d’habitat-
ge social efectiva amb beneficis 
fiscals pels propietaris.
· Detectar i treballar amb la gent gran amb 
risc d’exclusió social i problemes econòmics.

· Creació d’un barem equitatiu per a rebre 
prestacions econòmiques de l’Ajuntament amb 
contraprestació de serveis a la comunitat.

· Pacte local contra la violència de gènere i 
elaborar un protocol per a la seva prevenció.

· Ajudar a la inserció laboral de les persones 
amb risc d’exclusió social.

· Implantar l’oficina paritària de polítiques 
d’igualtat.

· Visualitzarem la contribució de la dona al 
municipi mitjançant el nomenclàtor, premis o 
noms d’edificis públics.

Serveis socials i 
política d’igualtat

Desenvolupem

Cesc Guerrero Costa

Paula Rincon Garolera



· Potenciarem el Consell Municipal de Solida-
ritat i cooperació integrat per les ONG locals i 
que sigui un exemple de participació en la dis-
tribució dels recursos en relació a unes bases 
locals de distribució consensuades, accepta-
des i participades per les ONG municipals.

· Des d’ERC-Arbúcies no deixem d’estar ama-
tents a les situacions de desigualtat, margi-
nalitat i vulnerabilitat del nostre municipi. 
Obrirem una línia específica de subvencions 
(clares i transparents) per aquelles associa-
cions que lluitin contra l’exclusió social, al 
marge de la feina que ja toqui fer a l’Ajunta-
ment com a institució.

· Recuperarem la figura del tècnic en suport 
a les ONG.

· Facilitarem espais o locals perquè les ONG o 
diferents col·lectius puguin  reunir-se i desen-
volupar les seves tasques.

· Atorgarem ajudes a joves cooperants de 18 a 
30 anys per participar en projectes de coope-
ració al desenvolupament.

Cooperació i solidaritat

Fomentar polítiques que integrin 
la diversitat cultural del poble.

Ens comprometem

· Ens comprometrem a dedicar una partida 
pressupostària a solidaritat i cooperació, i in-
crementar-la progressivament d’acord amb 
els recursos municipals.
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· Pista semi coberta polivalent (bàsquet, volei-
bol, handbol...) a la zona esportiva de Can Pons.

· Campanyes d’activitat física i vida saludable a 
l’Institut i a les escoles.

· Pla específic de lluita contra l’obesitat infan-
til, mitjançant els clubs esportius.

· Millorarem l’oferta d’activitats dirigides.

· Vetllar per l’accessibilitat, als equipaments 
esportius, de les persones amb mobilitat re-
duïda.

· Creació d’una zona o oferir temps determi-
nat a la piscina municipal per a la recuperació 
de lesions i benestar general dels ciutadans.

· Renovació de la gespa artificial del camp de 
futbol municipal.

Creació del Consell de l’Esport. 
Totes les entitats esportives 
tindran veu i vot.
· Pla d’usos esportiu al municipi per fomentar 
l’esport entre la població i generar les direc-
trius de futur de l’esport al poble.

Esports

Oscar Sánchez García

Tània Bosch Carbonell



Promoció econòmica

· Elaborar un pla de millora i desenvolupa-
ment econòmic del poble.

· Promocionar, difondre i estimular en coo-
peració amb agents econòmics (comerciants, 
restauradors, autònoms, etc.)  programes i 
mesures que afavoreixin la promoció econò-
mica i la dinamització empresarial i turística 
del municipi, cercant un creixement econòmic 
sostenible.

· Assessorar i donar suport tècnic als ciuta-
dans i empreses.

· Dissenyar i coordinar projectes d’inserció la-
boral i foment de l’ocupació.

· Dinamitzar l’emprenedoria de l’àmbit de 
l’economia social i cooperativa.

· Crear un espai d’atenció i orientació individual 
en el procés de recerca de feina i en la millora 
de competències i habilitats personals.



· Creació d’una borsa de treball que faciliti els 
contactes entre treballadors i empreses.

Networking: construirem una 
xarxa de contactes que t’aju-
din a generar oportunitats tant 
en el negoci com laborals.

· Espai innovació: cowork/tecnologia digital.

· Es farà publica i accessible tota la informació 
per poder accedir als programes del SOC.

· Implantarem ajudes a les empreses en con-
tractació en terminis de 6-9 mesos. 

· Subvencions a nous emprenedors.

#SomsUnEquip

Albert Garcia Belisario

Marta Prieto Gimeno



· Millorar la senyalització de les zones comer-
cials, mitjançant tòtems informatius.

· Fomentar l’”aparca i compra”.

· Ampliació de la ubicació del mercat setma-
nal i potenciar-lo perquè vinguin més parades 
i s’esdevingui un mercat de referència comar-
cal.

· Crear la figura del dinamitzador de comerç 
que ajudi, assessori i informi als comerciants.

· Implantació del projecte de l’anomenat “botó 
vermell”, eina per vetllar per la seguretat dels 
comerciants, restauradors i clients.

· Fomentar la participació del comerç d’Arbú-
cies a totes les fires i festes del municipi per 
potenciar els productes fets al poble.

· Completar el web www.visitarbucies.com.

Comerç i turisme

· Taula de turisme local. Es tracta d’una eina 
bàsica per escoltar i posar en comú els interes-
sos d’hostalers, restauradors i comerciants, i 
permetre així prendre decisions conjuntes que 
ajudin a dinamitzar el turisme d’Arbúcies. 

· Creació de paquets turístics que incloguin 
estades, sopars i entrades a baix preu a equi-
paments culturals locals: la Gabella, el castell 
de Montsoriu, entre altres.

Una àrea tancada amb vigilància 
24 h d’autocaravanes per a unes 
10 places a l’àrea de cal Xic. Dis-
posarà de serveis de càrrega 
i descàrrega gratuïta d’aigua. 
També hi haurà connexió elèc-
trica, lavabos, taules i wifi.

Potenciem
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· Crear la figura “Guies del Montseny” per po-
tenciar el municipi i el seu entorn.

Creació d’un pla dinamitzador 
del turisme a la vall d’Arbú-
cies amb tots els agents im-
plicats.

· Actualitzar, ampliar, mantenir i promocionar 
rutes a peu, BTT, ebicing, etc. amb itineraris 
interconnectats i ben senyalitzats. Es genera-
ran tracks i mapes amb GPS que es publica-
ran al web de turisme de l’Ajuntament.

Joaquim Santos Rodoreda

Anna Felipe Villalobos



FESTA MAJOR
· Crear una comissió de festes participativa 
amb capacitat de decisió, autònoma i oberta 
a totes les persones: jovent, adults, gent gran, 
comerciants, restauradors, etc.

ENRAMADES

· Reorganitzar, ampliar les localitzacions i fer 
partícips dels actes a tots els barris. 

Fires i festes

· Instal·lació de càmeres de seguretat a les 
entrades i sortides del poble de Joanet, així 
com a les principals pistes forestals del mu-
nicipi d’Arbúcies.

· Augmentarem la promoció d’esdeveniments 
com la Festa del Roser i la Fira de la Flor, i 
donarem tot el suport a la comissió de festes 
que les organitza.

· Mantindrem la figura de l’Alcalde de Joanet, 
escollit pels mateixos habitants.

· Millorarem les bústies de correus.

Facilitarem l’arribada de la con-
nexió a Internet.
· Agilitzarem el Consell de la pagesia.

· Analitzarem les principals pistes forestals 
per avaluar el seu estat de conservació.

Joanet i pagesia

Promocionem



FIRES
· Reforma i millora de les fires que actualment 
se celebren al municipi.

Creació de la “Fira Medieval 
del Castell de Montsoriu”.

GRUPS LOCALS DE MÚSICA
· Potenciar els grups locals a totes les fires 
d’aquí i fora d’Arbúcies i convertir en una eina 
important els bucs d’assaig.

#SomsUnEquip

Francesc Iglesies Riumalló

Cristina Gómez Sanz



Compromís de publicitar al  web 
o als mitjans públics municipals  
la convocatòria de places per a 
nous contractes al municipi.
· Desplegar la xarxa Wifi municipal pública a 
tot el nucli.

· Facilitar que la xarxa de fibra òptica arribi a 
tots els punts on no arriba actualment. 

· Emetrem en directe via web o App els plens 
municipals.

· Creació de la “carpeta ciutadana virtual”. Es 
tracta d’un servei digital on es podrà consul-
tar els tràmits, gestions i sol·licituds del ciu-
tadà amb l’Ajuntament, i amb la voluntat de 
fer més àgils les gestions amb el consistori.

Tecnologies de la 
informació i comunicació                 
TIC

Cultura
· Redacció d’un nou pla de cultura municipal 
que marqui les línies estratègiques a seguir, 
en col·laboració amb les entitats públiques, 
cíviques i privades.

· Col·laborarem i donarem les eines ne-
cessàries pel bon funcionament del museu de 
la Gabella, que és un referent cultural de país. 

· Buscar els acords necessaris per implantar 
“Cinema d’estrena”: un esdeveniment per po-
der visionar pel·lícules actuals.

· Fomentar el “Banc de la memòria”: un arxiu 
sonor amb les veus i experiències vitals de la 
gent de més edat, de manera que no es perdi 
el seu coneixement per tal de transmetre’l a 
generacions futures.

· Treballarem per crear un festival de cultura, 
música o poesia al municipi amb l’assessora-
ment de les entitats de l’àmbit de la cultura local.

Recolzem
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· El Parc Natural del Montseny servirà de pol 
d’atracció per crear un festival de cinema anual 
dedicat a la natura i muntanya en general.

· Impulsar el programa “Música als carrers”.

Lluitar per fer efectiu un pro-
jecte definitiu per a la biblio-
teca: una biblioteca inclusiva, 
dinàmica i moderna. Un veri-
table pol d’acció cultural.
· Promocionarem l’obra d’artistes, autores 
i autors locals mitjançant el web municipal i 
els facilitarem un punt de trobada i contacte 
virtual amb professionals de la resta del país. 

· Oferirem un servei d’autocar i facilitarem 
la compra d’entrades per anar a espectacles 
culturals.

· Crearem el carnet “Arbcultura” per fomentar 
l’accés a la cultura mitjançant l’assistència 
als actes culturals municipals i de les asso-
ciacions locals.

Xavier Perez Mayorgas

Lenuta Buldum



· Potenciar i facilitar el transport i l’accés dels 
alumnes per accedir als estudis.

· Vetllar pel bon funcionament de l’Escola 
Bressol municipal.

· Ajudar, impulsar i dinamitzar les AMPA en la 
seva tasca i fer del consell escolar municipal 
una eina útil per a la comunitat educativa.

Oferir una educació de qualitat 
i fer de l’escola d’adults un cen-
tre homologat amb reconeixe-
ment oficial dels seus estudis.
· Cercar alternatives per una escola de músi-
ca amb una educació de qualitat a l’abast de 
tothom.

Educació i ensenyament
· Vetllar pels alumnes amb necessitats educatives 
específiques.

· Eliminar les barreres arquitectòniques de 
l’escola Doctor Carulla i fer realitat la ins-
tal·lació d’un ascensor.

· Promoció de beques pels infants per a la 
realització d’activitats extraescolars. L’Ajun-
tament promourà convenis amb tots els cen-
tres que realitzin activitats extraescolars.

· Ampliar el temps de la integradora social a 
l’Institut i introduir aquesta mateixa figura a 
les dues escoles del poble i que hi hagi un tre-
ball en xarxa amb l’educador de carrer.

Millorem
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TRANSICIÓ I SOBIRANIA ENERGÈTICA
· Iniciar un concurs de contractació del sub-
ministrament elèctric dels equipaments de 
titularitat municipal i de l’enllumenat públic. 

· Instal·lació de noves plaques solars fotovol-
taiques als edificis de titularitat municipal.

· Fomentar la recuperació de l’arquitectura tra-
dicional al municipi fomentant la sostenibilitat.

· Ampliar i millorar el projecte engegat per 
ERC -Arbúcies, fa molts anys, d’equipaments 
de calderes de biomassa com a font d’energia.

· Acord amb empreses locals per la compra 
col·lectiva per a particulars d’estufes i calde-
res de biomassa i el seu combustible.

Medi ambient i 
sostenibilitat

Mª Àngels Dalmases Serras

Xavier Franco Viles



PREVENCIÓ D’INCENDIS
· Instal·lació de càmeres tèrmiques a deter-
minats punts del nostre entorn per la preven-
ció d’incendis forestals.

ANIMALS A LA VIA PÚBLICA
· Control d’aus i espècies no protegides i con-
siderades plagues, com ara els coloms.

· Programa d’identificació genètica dels gossos 
i les seves femtes per reduir l’incivisme dels 
propietaris que no recullen les defecacions.

· Campanya d’esterilització de gats. Localitza-
ció de les àrees menjadores.

· Crear un equip de persones amb la formació 
adient per recollir gossos i gats abandonats.

· Creació d’unes gàbies municipals, on transi-
tòriament gossos i gats extraviats es diposita-
ran durant un termini prèviament establert.

LA VESPA ASIÀTICA
· Crearem un protocol d’actuació davant de la 
troballa d’un niu de vespa asiàtica.

· Pla de promoció de l’apicultura ecològica. Ba-
sarem el procés productiu de la mel en refusar 
l’ús de químics artificials i l’absència d’additius 
alimentaris durant tot el procés productiu.

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
· Nou concurs de contractació del servei de re-
collida selectiva i transport de residus munici-
pals que inclogui: reforç de vehicles, ampliació 
de les freqüències de recollida, manteniment 
periòdic, neteja i substitució dels contenidors.

Instal·lació de mini deixalleries 
mòbils a diferents punts del po-
ble. 
· Les zones de batudes del senglar s’actualit-
zaran al web de l’Ajuntament amb la coordi-
nació de la societat de caçadors.

· Instal·lació de màquines de reciclatge d’enva-
sos on, a canvi de dipositar un envàs, es rebrà 
una petita quantitat monetària. L’objectiu és 
augmentar el reciclatge d’envasos de plàstic i 
disminuir els que es dipositen a les papereres.

· Eliminació i control dels abocadors il·legals.

VEHICLES
· Creació de punts de recàrrega ràpida per a 
vehicles elèctrics o híbrids endollables.



#SomsUnEquip

AGRICULTURA
· Fomentar la recuperació de varietats autòc-
tones de productes ecològics.

· Creació de la “Mostra de productes agraris i 
forestals locals”: oli, poma, etc.

· Fomentarem l’agricultura integrada al terri-
tori i que minimitzi la dependència hídrica i 
dels productes fitosanitaris.

AIGUA
· Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua 
amb especial èmfasi en la reutilització d’ai-
gües depurades per a usos que ho permetin 
com per exemple la neteja de vials.

· Recuperació de les fonts del nucli urbà.

· Neteja periòdica de la Riera i la Riera Xica, 
en especial al seu pas pel centre urbà.

CANVI CLIMÀTIC
· Elaborar un estudi dels efectes del canvi 
climàtic sobre les activitats econòmiques, agri-
cultura, ramaderia, turisme i medi ambient del 
municipi d’Arbúcies.

Glòria Masnou Bonfill

Erik Sureda Causadias



Urbanisme
Proposem

· Redactarem un pla d’accessibilitat municipal 
per vetllar per l’accessibilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda, gent gran i mainada.

· Treballarem per cobrir la pista de l’escola 
del Doctor Carulla.

· Ampliar, renovar i millorar els espais infan-
tils amb nou mobiliari de lleure adaptat als 
nous temps i a la normativa actual de segu-
retat. Ens assessorarem per diferents col·lec-
tius, entre ells la població infantil.

Convertirem el Prat Rodó en 
la zona de referència lúdica 
pels infants.
· Creació d’una xarxa de camins urbans salu-
dables, adaptats a la gent gran i als diferents 
tipus de minusvalideses.

· Ampliar notablement el nombre de papere-
res al municipi.

· Renovarem i incrementarem el nombre de 
bancs per seure al municipi.

· Millorar l’enllumenat del nucli del poble i les 
urbanitzacions.

· Millorar l’accés a la zona esportiva de Can 
Pons tant per a vianants com per a vehicles.

· Obrir a la ciutadania la placeta de ca l’Ànima.

· Transformar la zona de les antigues pistes 
de tenis al costat de la bassa la Farga, en un 
parc públic.

· Convertir el Parc de la Dona d’Aigua en un 
espai més net i agradable.

· Urbanitzarem la vorera del carrer que baixa 
des de la Capella fins a la rotonda dels Gegants.

· Crearem un pla d’usos d’equipaments mu-
nicipals.



· Arranjarem del pàrquing de la depuradora.

· Acabarem el tram del carrer de l’Havana.

· Promourem l’ús de la bicicleta. Crearem i es-
tendrem ancoratges segurs per a bicicletes a 
molts punts del poble.

· Treballar per crear una gran bossa d’aparca-
ment al Passeig de Palacagüina, davant de les 
antigues Naus Ayats.

Crearem el “Passeig fluvial 
d’Arbúcies”: completarem el 
Passeig de la riera, des de Can 
Delfí fins al Pont de les escoles.

· Treballarem per millorar les parades de 
transport col·lectiu públic pel que fa a segu-
retat, comoditat i informació.

#SomsUnEquip

Mariona Serradesanferm 
Pagès

Olga Pardo Campillo



· Durant 10 anys es reduirà l’import de l’IBI en 
un 50% (fins a 100 %) a qui instal·li plaques 
solars tèrmiques (escalfar aigua) o fotovoltai-
ques (generació electricitat).

· Fomentarem l’arquitectura bioclimàtica. Es 
reduiran en un 50% les tarifes de llicència 
d’obres i l’impost sobre tramitació d’expe-
dients urbanístics per a totes aquelles obres 
que incloguin en la seva construcció mate-
rials naturals, sistemes d’aïllament tèrmic, i 
que en general afavoreixin pràctiques soste-
nibles amb el medi ambient.

· Modificarem el ROM (Reglament Orgànic 
Municipal) de manera que les associacions i 
entitats del poble puguin plantejar mocions 
d’interès general en els plens municipals i així 
no dependran dels grups polítics municipals.

Ordenances

Els propietaris que posin un habitatge en lloguer social tindran 
una bonificació del 50% en l’IBI.

· Bonificació fins al 30% de l’impost de circulació per als vehicles “zero 
emissions” (etiqueta blava) i del 20% pels vehicles ECO (etiqueta ver-
da i blava).

Actualitzem



#SomsUnEquip

Apostem per un model policial de 
proximitat al servei del ciutadà 
tant al nucli com a disseminats, 
urbanitzacions, zones rurals i 
Joanet.
· Nova comissaria accessible a la ciutadania i on 
es disposi de les infraestructures necessàries 
per desenvolupar les tasques policials.

Seguretat ciutadana 
  i governació

· Fer èmfasi en la regulació i ordenació del 
trànsit: estacionaments, creació de zones 
blaves i zones verdes.

· Campanyes preventives en la tinença i con-
sum de substàncies estupefaents.

· Elaborar un pla local de punts conflictius per 
detectar els trams amb més concentració d’acci-
dents, per millorar la seguretat viària.

· Promourem un pacte juvenil de prevenció 
d’accidents.

· Senyalitzarem la xarxa viària per facilitar l’ús 
de la bicicleta.

· Mantenir una bona coordinació amb els col·lec-
tius de bombers, Protecció Civil, ADF, Policia 
Local, mossos, agents rurals i agents cívics.

Revisem

Eduard Segú Juan
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