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PrOgrAMA  
ELECtOrAL 
2011 SANt POL dE MAr

L’equip d’Esquerra Republicana de Catalunya que 
ens presentem en aquestes eleccions municipals 
som conscients que les dificultats econòmiques 
marcaran bona part de la propera legislatura. Amb 
tot, en el nostre programa els protagonistes són 
els santpolencs i les santpolenques i és per això 
que hem prioritzat la millora de la qualitat de vida. 
Volem fer Sant Pol amb vosaltres de veritat i ens 
resistim a creure que el futur del nostre Ajunta-
ment ja està decidit.

Estem convençuts que una altra forma de fer po-
lítica és possible i us ho demostrarem. Per això 
hem vertebrat el nostre programa a l’entorn de 
cinc grans eixos: l’Ajuntament, la gent i les seves 
relacions, promoció local, participació i ciutadania 
i que fem de Sant Pol el poble que volem.

Albert Font Lacambra
Cap de Llista d’ERC 

Sant Pol de Mar



L’AjUNtAMENt,  
UNA AdMINIStrACIó 
PrOPErA I EFICIENt
Primer de tot, cal parlar de model de gestió de l’administració pú-
blica ja que  és aquí  on es pot incidir força en l’estalvi. Per aquest 
motiu caldrà, durant  els propers quatre anys, que la gestió dels 
recursos públics estigui regida amb austeritat, rigor i transparèn-
cia. Aplicarem mesures per tal  de racionalitzar la despesa ordi-
nària de l’Ajuntament, així com l’optimització dels seus recursos i 
serveis; estem segurs que se’n pot extreure un millor rendiment. 
Per tal que això  sigui possible des d’Esquerra pretenem:

  Modernitzar les Noves Tecnologies 

al consistori per tal d’aconseguir un 

estalvi econòmic important i una 

simplificació administrativa en la 

gestió pública.

  Digitalitzar alguns dels tràmits de 

l’Ajuntament i d’aquesta manera re-

duir al màxim la despesa en impres-

sió a banda de facilitar al ciutadà 

l’accés a determinats tràmits. Men-

tre no estigui realitzat aquest procés 

s’obrirà l’Ajuntament alguna tarda.

  Re-formular algunes de les  funcions 

dels llocs de treball de l’Ajuntament per 

rendibilitzar els pocs recursos existents.

  Re-ubicar el Punt d’informació tu-

rística a ca l’Arturo de manera que 

es pugui deixar de pagar un lloguer 

que en època de crisi és un luxe que 

no ens podem permetre.

Tanmateix  creiem necessari consen-

suar amb totes les altres forces po-

lítiques del consistori les inversions 

en infraestructures. Hem de ser molt 

curosos en la seva planificació i tenir 

molt clar a què volem donar priori-

tat, donat que hem d’evitar la pèrdua 

d’oportunitats beneficioses per al nos-

tre municipi.

LA gENt I LES
SEVES rELACIONS
Concebem les polítiques d’acció social des d’un punt de vista in-
tegral, a partir de l’anàlisi global de les problemàtiques del poble i  
coordinant-les, de forma transversal, amb els serveis d’ensenya-
ment, cultura, salut, esport... El foment i la millora de la qualitat 
de vida de la gent és per a nosaltres una aposta ferma i decidida. 

EdUCACIó 

L’educació és la base de qualsevol so-
cietat.  És per això que, en la mesura 
que ens sigui possible, hem d’esfor-
çar-nos per donar suport d’una mane-
ra ferma a tots els seus professionals 
perquè puguin realitzar la seva tasca 
en les millors condicions possibles. 

  La Llar d’infants és el primer esglaó 

de l’educació formal; per tant, apro-

fitant que és municipal,  partirem de 

zero a l’hora de reorganitzar-la i de 

planificar la seva gestió. Cal un gran 

esforç de tota la comunitat educati-

va perquè la Llar que tenim sigui un 

lloc on poder conciliar la vida labo-

ral i familiar tot potenciant i afavo-

rint el que és: un lloc d’aprenentatge 

i socialització.

  Els nostres fills continuen la seva es-

colarització al ceip Sant Pau. Tot i que 

no és de titularitat municipal, des de 

l’Ajuntament donarem tot el suport 

que calgui perquè els alumnes gau-

deixin d’una educació immillorable.  

  L’últim esglaó al que podem as-

pirar a nivell d’infraestructures és 

tenir un institut-escola perquè els 

nostres fills no hagin de marxar del 

poble per cursar l’ESO. En aquest 

sentit farem les gestions necessàri-

es perquè aquest institut sigui una 

realitat el més aviat possible. Cre-

iem que és la fórmula més adequa-

da per garantir un itinerari formatiu 

coherent.

  Potenciarem la col.laboració amb 

l’AMPA per facilitar la feina que fan 

per l’escola.

  També creiem important remarcar 

que és un privilegi que els nens del 

nostre poble puguin anar a l’esco-

la caminant, en bici o en patinet. 

Des de l’Ajuntament senyalitzarem 

aquest camí, des del començament 

de la Riera i dels Garrofers, fins a 

l’Escola perquè sigui el més segur 

possible.

  Fomentarem la creació d’un ampli 

ventall d’activitats extra-escolars.



CULtUrA

  Potenciarem des de la Regidoria de 

Cultura les activitats per a totes les 

edats a la Biblioteca municipal amb 

l’objectiu de fomentar el gust per a la 

lectura i l’acostament de lectors i es-

criptors: creació de clubs de lectura, 

presentacions de llibres, conta-contes...

    Coordinarem les entitats juvenils 

i culturals del poble per tal que hi 

hagi un intercanvi d’infraestructu-

res, idees, voluntariat... d’aquesta 

manera les entitats s’estalvien des-

peses innecessàries en fomentar 

aquest intercanvi. 

  Ubicarem un Hotel d’Entitats als bai-

xos de l’edifici de l’antiga Fàbrica 

Sauleda.

ESPOrtS

L’esport és un motor de canvi a ni-
vell individual, ja que la seva incor-
poració a l’estil de vida de les per-
sones ens permet gaudir de major 
qualitat de vida. També és un mo-
tor de canvi social, ja que permet 
enfortir la cohesió social  a través 
de la incorporació de les activitats 
esportives municipals a l’escola o 
a través de la promoció de la salut 
mitjançant l’esport. 

  Potenciarem les activitats extra-

escolars poliesportives perquè els 

nens i nenes coneguin els diferents 

esports i puguin interessar-se en al-

gun per practicar-lo més endavant.

LA gENt I LES SEVES rELACIONS

  Donarem a conèixer les entitats es-

portives que hi ha a Sant Pol i les 

activitats que fan. També volem 

promoure la col.laboració entre les 

entitats per apropar-les als santpo-

lencs tot facilitant el desenvolupa-

ment d’espais virtuals (xarxes so-

cials) per donar a conèixer l’oferta 

esportiva i les activitats organitza-

des per aquestes entitats.

  Desplegarem un pla de promoció 

esportiva als espais públics (platja, car-

rers, places, circuits de salut urbans...)

  Promourem activitats ciutadanes 

esportives per potenciar l’organit-

zació d’esdeveniments esportius 

com el bàsquet 3x3, el volei platja...

  Finalment cal que programem in-

versions adequades per al mante-

niment i la millora del pavelló.

SALUt

Donat que tenim un CAP adequat a les 
nostres necessitats bàsiques, hem de 
procurar donar una millor informació 
de com utilitzar els recursos sanitaris 
existents i reforçar l’educació sanitària 
com a potenciadora de l’autonomia 
personal.

ACCIó SOCIAL

  Fixarem un 0,7% d’inversió social en 

el pressupost municipal.

  Implementarem les TIC en els ser-

veis d’atenció  domicilìària i com a 

suport a l’autonomia personal.

  Desenvoluparem accions de forma-

ció i suport per a les persones que 

tenen cura de les persones depen-

dents.



PrOMOCIó LOCAL, 
SANt POL COM A 
MArCA dE qUALItAt
Un dels objectius d’Esquerra és potenciar  l’economia de la 
identitat. Sota aquest paraigua, trobem estratègies en els àm-
bits del turisme, el comerç, el patrimoni local, la promoció 
econòmica o la dinamització laboral. Aquest conjunt d’estra-
tègies es concretaran en accions que configurin una deter-
minada marca local, un valor concret a potenciar. La idea de 
fons és unir estratègies en l’àmbit de la promoció local per 
ser més competitius com a poble i diferenciar-nos de la resta, 
entenent que Sant Pol té prou elements per guanyar força 
davant la globalitat.

OCUPACIó

  Potenciarem el Club de la Feina amb 

una especial atenció en l’assessora-

ment tècnic i financer a l’emprene-

doria i l’auto-ocupació a través del 

tècnic/-a de la Regidoria de Promo-

ció Econòmica. 

  Crearem “l’espai empresa”, un lloc 

amb una sèrie de serveis comple-

mentaris per tal d’afavorir la consoli-

dació i el desenvolupament de nous 

negocis. 

gENt grAN

  Afavorirem la participació de la gent 

gran en la formulació de les políti-

ques que els afectin directament. 

  Sensibilitzarem a la ciutadania pel 

respecte i l’atenció a la gent gran 

fomentant les activitats intergene-

racionals.

  Impulsarem polítiques per a un en-

velliment actiu, d’autonomia de les 

persones i de suport a la gent gran 

que viu sola.

jOVENtUt 

  Potenciarem les accions de transició 

Escola-treball.

  Potenciarem l’emprenadoria jove a 

través de la promoció econòmica.

  Fomentarem la formació del jovent 

en el camp de l’emancipació (eco-

nomia domèstica, hàbits alimenta-

ris, inserció al mercat laboral, habi-

tatge,...)

LA gENt I LES SEVES rELACIONS



PArtICIPACIó I 
CIUtAdANIA, tOtS 
SOM SANt POL
Cal també incidir en un model d’Ajuntament en plena relació amb 
els santpolencs. A partir d’un concepte de participació realista, 
possible, democràtica i efectiva fomentarem el contacte i la inter-
relació amb la societat civil amb la finalitat d’adequar les polítiques 
a la realitat social i a les necessitats de Sant Pol i la seva gent.

Nosaltres no entenem la democràcia com a una votació de cada 4 
anys, volem una democràcia participativa, on tots els sectors de la 
societat estiguin representats. Pensem que és  important potenciar 
el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear i coordinar 
les polítiques municipals per tal d’aconseguir una implicació directa, 
clara i responsable dels santpolencs en les decisions que ens afec-
ten a tots. Per aquest motiu vetllarem perquè els drets civils de tota 
la població siguin respectats, reconeixent així les diferències i singu-
laritats dels diferents col·lectius.COMErç 

  Potenciarem i defensarem el co-
merç urbà com a mecanisme per 
a afavorir la dinamització i la vita-
litat de Sant Pol.

  Donarem suport a la promoció de 
productes autòctons de Sant Pol. 

  Potenciarem el mercat dels diven-
dres amb parades de productes 
de “Km. 0”. 

  Definirem conjuntament amb el 
sector comercial del municipi les 
polítiques de promoció del co-
merç local.

tUrISME

  Definirem amb el sector turístic del 
municipi quin és el model que volem.
  Utilitzarem les noves teconologies 
com a eines de promoció i facilita-
dores del turisme local.

  Crearem rutes pel nostre poble i 
els seus voltants que permetin 
identificar edificis singulars, arbres 
monumentals, noms de carrers, in-
drets... 

  Crearem el camí de ronda de la Va-
llalta mancomunat entre Sant Pol i 
Sant Cebrià.

  Ampliarem l’horari d’obertura del 
punt d’informació i senyalitzarem 
la seva ubicació.

PrOMOCIó LOCAL, SANt POL
COM A MArCA dE qUALItAt



SANt POL, EL PObLE 
qUE VOLEM L’hEM dE 
FEr ENtrE tOtS
Sant Pol i els seus carrers són l’espai socialitzat on es genera el 
contacte, la identitat, l’acció i el conflicte. És probablement allò que 
més compartim com a santpolencs i té la característica de ser un 
espai en contínua redefinició. Per això des d’Esquerra proposem 
mesures i accions perquè es produeixin i es millorin les condicions 
que fan d’aquest espai un punt de trobada i d’identitat. 

Per poder generar sinèrgies positives cal utilitzar el disseny i la 
planificació de l’espai públic per tal de fer polítiques transversals 
que permetin treballar àmbits com la sostenibilitat, l’urbanisme, 
la mobilitat, l’habitatge i la seguretat. Polítiques pensades per a 
les persones i que ens ajudin a teixir una identitat i un simbolisme 
propi.

SOStENIbILItAt

    Vetllarem pel manteniment de la 
qualitat del patrimoni cultural i 
natural

    El·laborarem un pla local d’estalvi 
i eficiència energètica:
•  Instal·larem calderes de bio-

massa al pavelló d’esports I al 
camp de futbol (producte sos-
tenible, no genera emissions de 
CO2 i les seves cendres poden 
ser utilitzades com a adob).

•  Posarem un temporitzador al 
camp de futbol perquè els llums 
s’apaguin quan el camp ja no 

s’utilitzi i d’aquesta manera no 
malbaratar l’energia.

•  Afegirem la neteja de l’entorn 
del voltant de les guinguetes en 
el  seu contracte.

•  El·laborarem un pla de millora 
de l’enllumenat públic canvi-
ant la il·luminació a leds. Menys 
consum i millor rendiment.

  Promourem la creació d’horts 
comunitaris (arrendar parcel·les 
agràries fora d’ús per sotsarren-
dar-les a interessats que les pu-
guin utilitzar).

 PArtICIPACIó CIUtAdANA I 
MOVIMENtS SOCIALS 

  Aprofundirem en la correspon-
sabilitat entre institució pública i 
ciutadania.

  Promocionarem decididament el 
voluntariat cívic, les manifestaci-
ons públiques del teixit associatiu 
i les polítiques de comunicació 
com a eina de relació entre la ciu-
tadania i l’Ajuntament.

  Entendre la participació com una 
oportunitat òptima per enfortir els 
lligams i la integració col·lectives.

  Evolucionarem l’actual model de 
subvencions a les entitats locals a 
un model on els contractes progra-
ma o els convenis de col·laboració 
siguin l’eix de relació, avaluant en 
cada moment l’interès general.

  Crearem una borsa de recursos 
per a les entitats on hi trobin tot 
aquell material que poden neces-
sitar de forma puntual per a dur a 
terme les seves activitats així com 
un espai on desenvolupar-les.

PArtICIPACIó I CIUtAdANIA, tOtS SOM SANt POL



UrbANISME

  Consensuarem amb la resta de les 
forces polítiques del municipi si 
cal redactar un Pla General nou o 
adequar el vigent a les necessitats 
actuals.

  Avançarem cap a un model de muni-
cipi ordenat i equilibrat, amb una uti-
lització racional del territori d’acord a 
un model territorial de desenvolupa-
ment urbanístic sostenible.
  Promourem un model urbanístic 
de municipi al servei de les per-
sones i de la cohesió social, on el 
municipi sigui un espai de troba-
da, relació i integració a una iden-
titat comuna.

  Vetllarem perquè es dugui a terme 
la modificació del projecte de l’Es-
tació per part d’ADIF.

MObILItAt I SEgUrEtAt

  Establirem com a peatonals els 
carrers del Mar, Nou i Ferrocarril. 

  Tancarem l’aparcament de la Pla-
ça de l’Estació excepte per a taxi 
i vehicles de càrrega i descàrrega.

  Instaurarem camins escolars com 
a vies de circulació preferent.

  Potenciarem la policia local de 
proximitat.

  Promourem la implicació i el tre-
ball conjunt de la policia local amb 
la resta de serveis municipals.

SANt POL, EL PObLE qUE VOLEM 
L’hEM dE FEr ENtrE tOtS

EqUIP dE LA CANdIdAtUrA

Albert Font

Salvador Tresserras

Núria Roig (independent)

Toni Escandell

Eva Pujol (independent)

Joan Borrell

Albert Zanca

Mercè Estañol (independent)

Jaume Vergés (independent)

Laia Tió (independent)

Ricard Estol (independent)

Marta Rocafort

Toni Quintana

Xavier Permanyer




