
Perquè ara és l'hora de grans acords,
sòlids, ferms i de futur, demostrant seny
i capacitat de diàleg.

Perquè compartim els valors
republicans de l'equitat, del diàleg
i de la transparència.

SANDRA BARTOMEUS

JOSEP MARIA RUFÍ

AMB TU, SUMEM
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MAIG 2015



TONI

40 anys

Treballador d'una indústria
gràfica.
Membre dels Indiketes i vocal
de la Penya Barcelonista.

IGLÉSIAS NAVARRO
PILAR

62 anys

Administrativa aturada.
Membre fundadora de Gent
del Ter i voluntària a DUDAL
Guia del Parc Natural.

VALLS FIBLA
RAQUEL

40 anys

Graduada superior en Comerç
Internacional per UPF
Gestora en empresa turística.

GARCIA ROVIRA
JOAN MANEL

41 anys

Operari en una empresa
gràfica del municipi.
Membre de la Junta del
B.C. TORROELLA.

FRAU CARRERAS

JOSEP MARIA

53 anys

Veterinari.
Regidor. Candidat a l'alcaldia.

RUFÍ PAGÈS
SANDRA

35 anys

Enginyera industrial.
Membre de l'ANC.

BARTOMEUS VICENS
MARC

43 anys

Tècnic en Electromecànica.
President d'ERC.
Regidor.

CALVET MARTÍ
JORDI

49 anys

Doctor en Informàtica.
Professor de la Politècnica UdG.
Ha estat president de l'AMPA
del Guillem de Montgrí i de
l'Ins Montgrí.

REGINCÓS ISERN

DOLORS

56 anys

Mestra i psicopedagoga.
Sindicalista.
Regidora.

BASSA COLL
ALBERT

64 anys

Directiu d'empresa.
President de Joventuts
Musicals.

BOU VILANOVA
ANNA

28 anys

Mestra.
Membre de l'AMPA de
l'Escola bressol El Petit Montgrí.

PAYET TORESANO
EDUARD

62 anys

Empresari fuster i ebenista.

VINYES BOU

LA NOSTRA CANDIDATURA
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ANNA MARIA

45 anys

Emprenedora.
Membre de l'Associació Sarda-
nista Continuïtat, Emporion, Llibre
de la Festa Major, Aplecs de les
Comarques Gironines i de l'ANC.

MERCADER SAIS
LAIA

33 anys

Diplomada en Turisme.
Empleada de banca.
Membre de l'AMPA de l'Escola
bressol El Petit Montgrí.
Regidora.

COLL AGUILERA
JORDI

36 anys

Treballador i president del
comitè d'empresa d'Enplater.
Ciclista.

MASFERRER PESARRODONA
JOAN CARLES

39 anys

Empresari d'hostaleria. 
Membre de la Cuina de
L'Empordanet.
President de JUNTS.

SÁNCHEZ DOBLADO

YOLANDA

54 anys

Gerent d'empresa familiar.
Membre de l'executiva de
política territorial d'ERC.
Membre de les Xibeques
del Cau.

TABERNERO SANTANA
JOSEP MARIA

43 anys

Consultor.
President de l'Escola de
Futbol Baix Ter.

ROMÁN AGUILERA
JOAN

78 anys

Tècnic electricista per l'Escola
Industrial de Barcelona.
Jubilat.
Membre de la sectorial de
Territori i Medi Ambient d'ERC.

GOU DURAN
WALLY

61 anys

Intermediari immobiliari.
Aficionat de Club Handbol
Montgrí.

DE LANGE

ANNA

25 anys

Tècnica en gestió
administrativa.

VIÑAS SIMON
MARC

54 anys

Xofer.
President dels Amics dels
Gegants i Capgrossos.

MUÑOZ DE BUSTILLO GALLEGO
CRISTINA

47 anys

Responsable de la tintoreria
del passeig.

RESPLANDI PLANAS
MARC

18 anys

Estudiant.
Membre de l'Empordà Jazz
Band de l'Escola Municipal
de Música.
 

VERDAGUER VICENS
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Un Ajuntament al
servei dels veïns1

Vetllar per la construcció de la nova escola bressol de L'Estartit.

Impulsar un cicle formatiu de grau mitjà a l'Institut relacionat amb el sector 
turístic, esportiu i de natura.

Posar en funcionament Projectes Educatius Municipals (PEM's) en 
coordinació amb els centres i les AMPAs, fora d'horaris escolars.

Recuperació d'un casal municipal d'estiu de qualitat.

Potenciar l'escola d'adults com un mitjà d'acollida, de noves oportunitats i 
de formació per a tothom.

Reordenació i adequació dels parcs infantils existents.

Proposarem a la Generalitat una ampliació de l'escola Guillem de Montgrí, 
per tal d'esponjar-la i dotar-la de més espais d'ús comú.

Vetllar per la futura ampliació de l'escola Portitxol de L'Estartit.

Compromís de col·laboració amb els Consells Escolars i les AMPAS dels 
centres municipals.

Vetllar per la construcció a curt termini del nou consultori mèdic de L'Estartit.

Traslladar l'àrea de serveis socials a uns baixos accessibles amb l'objectiu de facilitar l'atenció al ciutadà.

Millorar l'atenció a les persones a domicili per donar resposta a les seves necessitats, incentivar actuacions 
dirigides a la gent gran i treballar coordinadament amb les llars de jubilats.

Posar a l'abast dels veïns més formació en temes de salut mitjançant xerrades i cursos.

Potenciar els horts socials.

EL PROGRAMA

EL BENESTAR DE LES PERSONES

UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT

Coordinarem totes les entitats i persones que treballen pel benestar de la població per tal
d'afavorir una vida més saludable. Creació del Consell Municipal de Salut.

Apostarem fermament per l'accés a una educació de qualitat. Reduirem els preus de les
escoles bressol municipals i donarem suport a l'educació musical municipal.



L'esport, una prioritat

Planificació d'una zona esportiva compacta a Torroella. Donar resposta a 
les necessitats reals de les entitats esportives.

Auditoria de les instal·lacions esportives existents i implementació d'un 
pla d'inversions i millores.

Millores en la senyalització i promoció de l'esport en l'entorn natural: 
senderisme, running, ciclisme, esports nàutics, rutes saludables i vies 
verdes.

Impulsar l'esport base a l'escola. Fer pedagogia de l'esport com a element 
educador, saludable i integrador.

Dotació d'equipaments esportius oberts a Torroella i a L'Estartit.

Transformar la Festa de l'Esport en una eina participativa i de promoció de 
l'oferta de les entitats esportives del municipi.

2

AMB LA JOVENTUT

L'ESPORT, UNA PRIORITAT

Impulsar el Consell Municipal de Joventut per tal de redactar i planificar el 
Pla local de Joventut.

Fomentar l'associacionisme juvenil: cultural, esportiu i de natura.

Facilitar l'accés dels joves a l'oferta lúdico-cultural del municipi amb preus 
assequibles.

Promoció del talent i l'emprenedoria local. Mostra de joves emprenedors 
locals.

Fomentar rutes escolars segures.

Oferirem espais als joves, tant a Torroella com a L'Estartit.

Crearem el Consell Municipal de l'Esport, per garantir una comunicació
més fluida entre l'Ajuntament i les entitats esportives locals.



CRISTINA ResplandiS7

JORDI Masferrer7

JORDI Regincós4

ANNA MARIA Mercader5

JOAN CARLES Sánchez8

YOLANDA Tabernero13

LAIA Coll6

MARC VerdaguerS6 ALBERT BouS1

AMB TU, SUMEM

JOSEP MARIA Román14



Donarem suport institucional al Parlament de
Catalunya i al Govern de la Generalitat resultants
de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per
assolir la independència del nostre país.

JOSEP MARIA Rufí1
SANDRA Bartomeus2

PILAR Valls10

EDUARD VinyesS3WALLY De Lange16

JOAN Gou15

JOAN MANEL Frau12

DOLORS Bassa17

MARC Calvet3

TONI Iglésias9

MARC MuñozS5

RAQUEL García11



Dinamització econòmica,
turística i cultural

ESTRATÈGIA TURÍSTICA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Crearem una fira d'oci, esports i natura aprofitant la potencialitat del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter.

Racionalitzarem i innovarem en la nostra oferta de fires i festivals per tal que ens puguem mostrar tal com som: 
un municipi singular i amb caràcter.

Creació d'un consell turístic amb els agents turístics locals, tant públics com privats, per tal de garantir una 
comunicació fluida i donar una resposta immediata a les necessitats del sector.

Millorar el posicionament del municipi a internet. Desenvolupament d'una App turística.

Creació d'una nova oficina de turisme a Torroella, valorant la millor ubicació possible i adaptant els horaris al 
visitant. 

Posarem a disposició dels guies i els agents turístics locals programes de formació i material de promoció 
sobre el patrimoni natural i cultural.

Torroella i L'Estartit, pobles d'oportunitats. Innovació i implantació de noves eines en la recerca de feina.

ÀMBIT CULTURAL

Posar en valor el patrimoni cultural i natural existent i 
promocionar-lo com a catalitzador de la dinamització econòmica 
del municipi.

Dissenyarem itineraris culturals per tal de donar a conèixer el 
nostre patrimoni local. Farem visitable una part de la muralla.

Col·laborarem amb les associacions com a motor cultural del 
municipi. Posarem a disposició els recursos de l'administració que 
els puguin ser d'ajuda.

Definir el paper dels espais i els agents culturals del municipi per tal 
de millorar-ne els usos, adaptar-ne horaris i optimitzar recursos. 
Establir un pla de manteniment dels espais culturals.

Convertirem L'Espai Ter en una eina de dinamització cultural i 
econòmica i en promourem un ús eficient i al servei del teixit 
associatiu del poble.

3

EL PROGRAMA

Volem un turisme de tot l'any. Ens cal implantar un Pla de desenvolupament turístic sostenible
que inclogui nous productes derivats com el turisme gastronòmic, d'escapades, d'itineraris
culturals, esportiu, sènior i de natura, en convivència amb el turisme familiar i de sol i platja.

Repensarem el model cultural del municipi a través d'una reflexió conjunta amb les entitats
del poble i la ciutadania en general.



Cuidem el
nostre paisatge 4

Pla director municipal d'implantació de carrils bici i vies verdes.

Treballarem per tenir millors horaris, preus i més opcions de transport públic i per ampliar l'àrea d'influència de 
l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona (ATM).

Salut ambiental, campanyes actives, actuacions (control de mosquits, control plagues urbanes, aus, animals 
de companyia, legionel·losi, sorreres infantils, piscines d'ús públic, ...)

Tractament individualitzat de les urbanitzacions. Elaborarem de forma conjunta amb cadascuna d'elles un pla 
específic d'actuacions i de millora.

Reduirem les emissions associades al transport urbà i al tractament de residus sòlids urbans.

Apostem per un urbanisme sostenible amb una utilització racional del territori i el medi ambient. Adaptació del 
pla d'accessibilitat municipal.

Recuperació de les zones d'esbarjo històriques del municipi.

Elaborar el catàleg dels arbres singulars del municipi.

Potenciar les zones de vianants dins el nucli antic.

Aplicar criteris d'integració paisatgística en els accessos de Torroella i L'Estartit.

L'URBANISME I EL MEDI AMBIENT

Farem de Torroella i L'Estartit, pobles sostenibles tot augmentant el grau d'estalvi i d'eficiència
energètica en els edificis, la producció local d'energia i el consum en energies renovables.

EL MÓN RURAL

Farem un estudi global dels torrents i recs de la plana i una 
planificació periòdica del manteniment de les escorrenties i dels 
camins públics de la plana.

Facilitar el desguàs de les aigües plujanes de la línia costanera 
atenent els valors ambientals concrets de cada espai.

Cal fer compatible l'activitat agrària amb el turisme. La nostra 
plana agrícola és un dels principals atractius que tenim.

Promourem la marca Parc Natural com a distintiu de
qualitat i de posada en valor dels productes agrícoles,
ramaders i de la pesca generats en el seu àmbit.



Decisions eficients

COMUNICACIÓ, TREBALL EN XARXA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT

Per millorar l'eficiència cap al ciutadà ens cal una diagnosi de la situació de l'organigrama de l'Ajuntament. 

Valoració de llocs de treball i delimitació de tasques.

Realitzarem consultes populars per grans actuacions que requereixin d'una inversió elevada i que no estiguin 

previstes al programa electoral.

Apostar per millorar les eines de comunicació per tal que la informació sigui el màxim de transparent possible.

Fomentarem activament el reciclatge per tal de reduir la generació de residus i els costos associats.

Impulsar els consells de barri i sectorials com a òrgans d'interlocució directa amb el consistori.

Cal una millora en la coordinació entre les àrees de l'Ajuntament. El treball en equip sempre dóna uns resultats 

millors. Establir un sistema de treball basat en objectius avaluables.

Millorar la comunicació de tots els serveis oferts per l'Ajuntament.

Fer realitat una nova seu de la policia local a Torroella.

5

EL PROGRAMA

Agilitzarem els tràmits de l'administració per millorar l'atenció al ciutadà. Volem prioritzar
instàncies i impulsar la tramitació electrònica, tot garantint una bona atenció personalitzada.



Ser rigorosos i implementar criteris de màxima eficiència i estalvi en la prestació de serveis.

Transparència i coherència en les retribucions del President/a i dels vocals de l'Entitat.

Serem una veu activa i participarem en les iniciatives de promoció econòmica i turística del conjunt del municipi.

Participarem activament en la comissió bilateral de seguiment com a sistema d'interlocució permanent entre 
EMD i Ajuntament.

Apostem per la gent. Dotació d'un dinamitzador social pels joves en horari extraescolar i també per la gent gran.

Impulsar comissions de barris i continuar amb les sectorials. La comunicació constant ajuda a donar resposta a 
les necessitats.

Millorar la mobilitat, l'accessibilitat i el carril bici, prioritzant sempre el vianant.

Repensar les zones d'aparcament. Apostem per oferir la màxima comoditat possible al resident i al visitant.

L'ESTARTIT
DE TOTS
UNA ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA (EMD)
DE TOTS, ÀGIL, PROPERA,
DINÀMICA I MODERNA

Dotarem L'Estartit d'un espai amb funcions de centre cívic reorganitzant els equipaments
socials, culturals i esportius del poble. 

A més de les actuacions que volem fer a tot el municipi explicades al programa electoral, a l'Estartit 
treballarem prioritàriament en aquests àmbits.

RAQUEL Garcia Rovira SANDRA Bartomeus Vicens



Horitzó 2025

Un municipi comunicat amb el món. Vetllarem per l'execució del Pla de Carreteres de la Generalitat (la 
variant de Torroella de Montgrí C-31) així com la millora de la connectivitat local.

Un municipi capital del Baix Ter. Consolidarem el paper de Torroella de Montgrí a nivell sanitari, 
educatiu, esportiu, cultural, turístic i assistencial.

Un municipi respectuós amb el seu patrimoni. Dinamització del nucli històric de Torroella, amb un 
programa de millora i renovació de l'espai públic. Incentivació de la rehabilitació d'edificis.

Un municipi orgullós del seu entorn natural i del seu paisatge agrari. El Massís del Montgrí, les Illes 
Medes i el riu Ter ens singularitzen i ens donen vida.

Un municipi que mira al mar. Actuacions de millora sobre la façana marítima de L'Estartit (Passeig del 
Molinet, Passeig Marítim, Parc de la Pineda, Pletera).

Un municipi sostenible i compromès amb el canvi climàtic. Implementarem accions que redueixin 
les emissions de CO2, en coordinació amb diferents programes europeus.

Un municipi que recicla. Assolirem un alt grau d'educació ambiental  per tal de reduir la generació de 
residus.

Un municipi respectuós amb els drets dels animals. La manera com tractem als animals és un reflex 
del nostre tarannà com a poble.

Un municipi actiu i emprenedor. Impulsarem un programa operatiu per a la promoció, difusió i 
captació d'inversions a l'espai urbà, industrial i tecnològic.

Un municipi cohesionat. Torroella i L'Estartit, pobles per viure-hi tot l'any, amb qualitat de vida, en pau i 
harmonia.

ERC JUNTS TdME

@ERC_JUNTS_TdME

606 43 48 51
erc.junts.tdme@gmail.com
http://erc.junts.cat

Carrer de la Porta Nova, 21
Torroella de Montgrí

EL MUNICIPI QUE VOLEM
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