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Perquè sentim la ciutat i el projecte,
sortim a guanyar!
Aquestes primeres línies vull dedicar-les a agrair-vos la confiança dipositada en nosaltres
aquest mandat. No ha estat una legislatura senzilla per a la gent d’Esquerra Republicana
de Catalunya, la ciutat i el país hem viscut moments històrics i malauradament tenim
encara companyes i companys empresonats o a l’exili, represaliats per un fet tant legítim
com és posar les urnes. Estem amb vosaltres.
A nivell municipal, cal posar en valor la renovació política que va significar l’entrada de
gent nova al Govern de la ciutat de la mà d’ERC. Hem estat la clau d’un canvi necessari,
calia trencar amb una dinàmica on la ciutat havia perdut l’ànim i l’alegria.
Esquerra Republicana hem dut a terme una gestió responsable, demostrant que estàvem preparats per governar com ara també ho estem per encapçalar un projecte de futur que encara té molt recorregut, treballant amb
mesures d’esquerres i republicanes perquè des del municipalisme puguem construir un país i una ciutat més justa,
més igualitària i més lliure.
En aquest resum del programa electoral us fem arribar les nostres 10 propostes per a Sant Feliu de Guíxols, unes
propostes per a tots els ganxons i ganxones que formen part d’un projecte valent, construït conjuntament amb la
ciutadania, i que té el focus posat en el diàleg, la cultura, les intel·ligències col·lectives i el bon govern.
Finalment dir-vos que m’enorgulleix encapçalar una llista electoral representativa de la ciutat, plural i plena de
bona gent, que acompleix el propòsit de fer d’Esquerra Republicana una força central a Sant Feliu de Guíxols, i
basada en el treball i el compromís amb el progrés i el benestar de les persones, el principal actiu que tenim com
a ciutat.
El proper 26 de maig, fem-nos confiança!
Sílvia Romero
Candidata a alcaldessa

1. La ciutat que educa
“Estem fent de Sant Feliu de Guíxols una ciutat amb vocació educadora”
					(Josep Ramon Llobet)
És molta la feina feta en aquest àmbit la darrera legislatura, i són molts els projectes i reptes
que cal afrontar:
- Desenvoluparem el projecte Aliança Educa 360º.
- Seguirem implementant el Pla educatiu d’entorn.
- Continuarem invertint en constants millores a les escoles.
- Promourem la igualtat d’oportunitats d’accés dels infants a les activitats extraescolars.
- Promourem el Pacte Municipal per l’Educació.
- Incentivarem la creació de la Federació d’AMPAS de les escoles.
- Promourem i dinamitzarem el Consell d’Infants.
- Seguirem treballant per desenvolupar un nou centre educatiu a la ciutat.
- Seguirem desenvolupant el projecte artístic a les escoles.
- Promourem el desenvolupament d’una Escola Municipal per les Arts amb formacions de
grau mig i grau superior.

2. Urbanisme, modernització i arranjament d’equipaments i de carrers

Treballarem per posar bonica tota la ciutat i promourem un urbanisme tendent a crear un
municipi compacte i continu, policèntric, multifuncional i participatiu: la ciutat complexa.
I per fer-ho desenvoluparem diferents accions:
- Efectuarem el cobriment de les rieres.
- Relligarem els barris en l’espai urbà, eliminarem les línies imaginàries entre la part alta i la
part baixa de la ciutat. Entenem la ciutat com un únic cor que batega.
- Rehabilitarem i modernitzarem el Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer.
- Establirem rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure des
de les diverses zones del nucli urbà entre sí i, també, amb els espais naturals del nostre entorn.
- Elaborarem ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del
paisatge.
- Actualitzarem el catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local
en tots els vessants (històric, natural, arqueològic, arquitectònic).
- Desenvoluparem el nou servei de recollida de residus, que inclogui diferents formats en
funció de la realitat de cada barri, i millorarem la neteja urbana.

3. La Cultura com a eix vertebrador a la
ciutat i el Centre d’Art Carmen Thyssen
La cultura, l’art i la creativitat són actius intrínsecs de Sant Feliu de Guíxols, proposem posar-los al centre de la vida de la població per alimentar i atraure talent que generi valor afegit
a la ciutat. La cultura com a motor de la ciutat.
- Projectem el Centre d’Art Carmen Thyssen com un centre d’exhibició, creació i conservació artística. No és només un museu, sinó un Hub de creativitat artística que ha d’atraure
talent i visitants.
- Vetllarem per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics i
fomentarem la creació artística assegurant les condicions necessàries perquè les persones
que ho desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i
culturals.
- Garantirem la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques del municipi (sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i desenvolupament,
etc.).
- Fomentarem i donarem suport, juntament amb els grups i les entitats locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del municipi,
així com també les de nova creació.
- Gestionarem de manera integrada l’oferta cultural municipal, de manera que sigui possible
oferir informació, descomptes, promocions o activitats gratuïtes.
- Establirem incentius fiscals per als comerços, els establiments i les indústries relacionades
amb l’activitat cultural.
- Permetrem que el teatre estigui a disposició per tal de realitzar extraescolars de música,
teatre i dansa, així com s’hi desenvolupin matèries dels alumnes del batxillerat artístic.
- Ampliarem l’Escola de Música, tant físicament i com de contingut, a una escola de tres
disciplines: música, teatre i dansa.
- Procurarem per l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola.
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interior

El nou espai polivalent i
de lleure a Vilartagues
Un equipament modern, versàtil que doni resposta a les necessitats actuals i futures a
nivell associatiu i cívic. Seu de múltiples activitats i dels esdeveniments de ciutat.

1.

La Llista Republicana

Sílvia Romero
42 anys. Diplomada en Turisme. Postgrau en Desenvolupament local i Màster en Govern local. Desenvolupa professionalment tasques
a l’administració pública com a cap d’àrea en promoció econòmica i
turisme. Dinàmica, resolutiva i propera, està molt vinculada al món
associatiu de la ciutat, d’on en destaca els més de 20 anys fent teatre amb la Benet Escriba i el seu pas pel Consell Escolar a l’Institut
Sant Elm.

2.

3.

4.

5.

6.

Josep Ramon Llobet

Maria Conchillo

Jordi Cambronero

Neus Patón

Albert Polo

Professor. Director de la Jove
Orquestra de Cambra de Sant
Feliu. Regidor d’educació.

Estudiant d’Integració Social. Educadora en una Unitat
d’Escolarització Compartida.

Administrador. President dels
tres clubs de futbol de Sant
Feliu.

Perruquera. Membre de l’Ass.
de festes ganxones. Reina’06
i Padrina’10 del Carnestoltes.

Administrador. Regidor de
joventut, esdeveniments de
ciutat i transició nacional.

7.

8.

9.

10.

11.

Tona Quintana

Jordi Iñíguez

Anna Serra

Joan Reyné

Georgina Linares

Llicenciada en Dret. Administrativa. Vinculada des de
sempre al carnaval ganxó.

Autònom de la construcció.
Vinculat a l’andalusisme com
a membre de l’ANA a Catalunya i a Súmate.

Administrativa a l’Hospital de
Palamós. Tanatopràctica. Enamorada del Barri del Puig i
de la ciutat.

Comercial del sector fuster.
Republicà de pedra picada.
Home directe i just. Amant
incondicional de la ciutat.

Bibliotecària i documentalista. Directora de biblioteca.
Activista cultural i política.

12.

13.

14.

15.

16.

Jordi Perich

Núria Lloret

Miquel Sellarès

Dolors Casamitjana

Empresari i Director de la revista Gidona.

Empresària del sector de la
decoració i les reformes.

Propulsor dels Mossos d’Esquadra. Fundador de l’Assemblea de Catalunya i de l’ANC.

Toni Fernández

Psicopedagoga. Mestra. Directora de l’Escola Gaziel.

Autònom. Vinculat al teixit
associatiu local.

17.

18.

19.

20.

Berta Sagué

Martí Viñals

Montse Soler

Alba Malagelada

Diplomada en dietètica i nutrició. Tècnica en farmàcia.

Diplomat en Gestió i Administració Pública. Director Creatiu.

Jubilada. Forma part del teixit
social de la ciutat.

Voluntària social. Compromesa
amb la llengua i el país. Va ser
coordinadora d’ANC Guíxols.

s1.

Rosa Mª Llop
Professional del sector hoteler. Estudis de Dret.

s6.

s2.

“Festi” Carles Benguerel

Psicòleg i Professor. Delegat
sindical i Activista Cultural i
polític.

s7.

Andreu Franquesa

Helena Vancells

Professional reconegut del
ram del metall.

Geògrafa, mediadora comunitària i mediadora familiar. Tècnica d’acció social.

s3.

s4.

Patrícia Pelegrí

Ramon Ballesta

Autònoma. Estudis en Belles
Arts. Empresària.

Estudiant de Psicologia. Membre de l’ARPP.

s8.

Marc Martí

Diplomat en Empresarials i Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.

s9.

21.

Jordi Vilà
Advocat. Regidor de Cultura i
Seguretat. Portaveu Mpal.

s5.

Clara Nualart

Graduada en Turisme. Treballa al sector hoteler. Gegantera, grallera i carnavalera.

s10.

Rosa Mª Rigau

Manel Gorro

Professional en el sector del
comerç.

Jubilat. Director de la Casa
Irla.

4. Mobilitat sostenible
Apostem per la pacificació de l’espai públic com a projecte estratègic, per incrementar el benestar de la ciutadania generant desplaçaments agradables i sostenibles.
- Elaborarem un pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS).
- Construirem l’aparcament de La Corxera.
- Projectarem el segon aparcament a la zona Port - Calassanç.
- Cercarem zones d’aparcament per donar resposta a les necessitats de la part alta de la
ciutat.
- Crearem zones taronja d’aparcament per afavorir l’aparcament dels veïns a les zones
d’atracció turística.
- Implantarem zones de moderació de la velocitat al municipi: carrers 10, 20, 30.
- Promourem els itineraris a peu, els carrils per bicicletes i el transport públic.
- Redactarem el pla d’accessibilitat municipal i adaptarem, en la mesura de les possibilitats,
l’espai públic de la ciutat a aquest pla. Cal pensar en els desplaçaments a peu, en les persones grans, la mainada i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
- Reforçarem els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari nocturn o els dies especials festius pensant sobretot en les necessitats de la gent jove i la gent
gran.

5. Turisme
Seguirem treballant per un model sostenible i de qualitat turística. Aprofitant el potencial
dels recursos naturals, del paisatge, del patrimoni i del nostre capital humà.
- Seguirem treballant amb segments turístics: Les famílies, l’esport, les activitats nàutiques, la
gastronomia i la cultura com a punta de llança.
- Fomentarem el desenvolupament local de productes turístics diferenciats i competitius vinculats a la identitat i al patrimoni cultural tangible i intangible del nostre municipi.
- Cercarem noves oportunitats i potencialitats turístiques basades en la identitat i la creativitat de la nostra ciutadania, com pot ser el turisme literari, històric, paisatgístic o gastronòmic.
- Incrementarem les rutes i itineraris locals, potenciant els espais naturals i urbans i els
punts emblemàtics de la ciutat. Fomentant així el coneixement del nostre patrimoni natural i arquitectònic.
- Creació d’un nou Festival d’Art a l’hivern.
- Promourem una nova fórmula de gastronomia i art creant campanyes basades en el bon
ambient dels nostres locals on el menú sigui atractiu i assequible i s’acompanyi de petits concerts de música o exposicions d’art.
- Objectiu: convertir-nos en la Capital cultural del territori.

6. Empresa, Indústria
i Treball
Crearem el Consell pel Desenvolupament Econòmic i Social per consensuar una estratègia conjunta de col·laboració público privada pel desenvolupament de la ciutat i promourem
la promoció industrial per captar noves inversions.
- Promourem la millora i manteniment del polígon industrial Bujonis.
- Desenvoluparem el sòl industrial pendent, de manera sostenible i responsable com a Polígon d’Activitats Econòmiques (PAE).
- Seguirem donant suport a l’emprenedoria i al treball autònom.
- Donarem impuls a l’economia social, tercer sector i cooperatives, com a motor de transformació del model econòmic cap a un model més responsable, sostenible i basat en les
persones.
- Treballarem i incrementarem els recursos propis destinats a la millora de l’ocupabilitat mitjançant polítiques actives d’ocupació.
- Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives d’ocupació.
- Adaptarem la formació a la realitat del teixit productiu local, mitjançant la prospecció d’empreses i el coneixement del teixit productiu.

7. Un model
comercial equilibrat
Un model comercial arrelat basat en l’oferta de producte quotidià i proper que ha de crear
una identitat i un atractiu per la ciutat.
- Impulsarem la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica del Mercat Municipal. Seguirem cercant nous paradistes i promourem campanyes que aproximin el Mercat als
ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu.
- Vincularem la promoció i la dinamització del Mercat Municipal als eixos comercials
- Desenvoluparem el Pla d’Acció de Millora del Comerç consensuat amb l’associació d’empresaris durant la legislatura 2015-2019.
- Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la
dinamització i la vitalitat del municipi. Cal que els ganxons i ganxones entenem que comprar
a Sant Feliu és sinònim de llocs de treball i de millora econòmica i social. Promourem campanyes per fomentar la compra interna a la ciutat.
- Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants de la ciutat per
generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, etc.).
- Augmentarem l’impacte de la despesa municipal en l’activitat econòmica local.
- Promourem la inversió i millora dels eixos comercials del centre i dels barris: Millorarem
l’enllumenat, el mobiliari urbà, la jardineria i la neteja.

8. Una ciutat inclusiva i cohesionada
que redistribueixi la riquesa i lluiti
contra les desigualtats
Perquè en el procés de construcció republicana des del municipalisme assumim el ple compromís que la societat que construïm passa ineludiblement per ser una societat més justa i
que no deixi ningú enrere.
Vellesa i discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat
- Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament.
- Promourem plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.
- Promocionarem les vacances, els intercanvis i el turisme per a gent gran que realment siguin culturals, formatius i convivencials.
- Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la
gent jove.
- Elaborarem plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant
en l’àmbit social com en el laboral.

Infància i família
- Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models
familiars.
- Promourem les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al conjunt
de les famílies.
El pla local d’habitatge
- Elaborarem un protocol municipal d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el
protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit.
- Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació,
limiten el lucre i promourem l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la
masoveria urbana.

Igualtat, Dones, integració i igualtat d’oportunitats
- Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones al municipi
mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis i altres reconeixements públics.
- Fomentarem l’esport de base femení.
- Treballarem per la diversitat sexual i de gènere, amb polítiques LGBTI i lluitant contra la
lgtbifòbia.
- Promourem la interculturalitat per viure conjuntament els que som diferents: Conèixer i
reconèixer la diversitat cultural.
- Desenvoluparem recursos que promoguin un entorn favorable per a una bona convivència
als espais d’ús comú, més enllà de la coexistència entre persones autòctones i nouvingudes.
Joves
- Promourem la rehabilitació o construcció d’un nou espai com a seu del PIJ (Punt d’informació Juvenil) concebut com un Casal de Joventut i que estigui alhora a disposició de totes
les entitats juvenils de la ciutat que ho necessitin.
- Fomentarem la participació juvenil, el teixit associatiu i el Consell Local de Joventut.
Cal donar a conèixer què són i engrescar-los a participar en el teixit social existent o ajudar-los a desenvolupar nous projectes que responguin a noves inquietuds.

9. Esport
Perquè entenem l’activitat física i l’esport com a mitjà d’integració social i transmissió de valors.
- Promourem l’esport, potenciant enteses entre les escoles i els clubs esportius per tal de
fomentar activitats esportives extraescolars. Si cal, incloure ajudes i beques esportives.
- Vetllarem per un tracte equitatiu i controlat de les subvencions i convenis entre l’ajuntament i diversos els clubs i entitats esportives locals.
- Fomentarem i revisarem la utilització del reglament d’ús de les infraestructures esportives, establint una normativa clara i ordenada.
- Elaborarem el Pla d’Equipaments Esportius Municipals (PEEM) per tal d’avaluació les noves
necessitats esportives locals com un rocòdrom, una pista d’atletisme o una piscina descoberta, així com per revisar l’estat dels equipaments actuals.
- Promourem els esdeveniments esportius existents i organitzats per les entitats esportives
del municipi com a eines de promoció de la ciutat i font de talent local.

10. Bon Govern. Per a totes i tots:
Participació, transparència i seguretat

Perquè el nostre compromís amb la ciutat va molt més enllà de la pura gestió, plantegem el
concepte de bon govern, aportant un horitzó de ciutat com a eina clau per a la seva transformació.
- Qualitat democràtica i democràcia participativa: Establirem un compromís públic de
l’ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes sobre la voluntat d’aprofundiment i el foment
de la participació democràtica en els assumptes públics de la ciutat.
- Vetllarem pel bon funcionament del Comitè d’Ètica i Bon Govern.
- Crearem la regidoria de Participació Ciutadana i la dotarem de mitjans tècnics.
- Dissenyarem mecanismes que permetin la participació i el debat de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals.
- Incorporarem l’estratègia de la policia de proximitat al cos de policia local, per afavorir
el coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne
una gestió més eficient. La implantarem amb previsió: un cop assolits el nombre de recursos
humans, amb més agents, una nova seu i materials necessaris perquè aquesta implantació sigui un èxit.
- Donarem sentit a la segona activitat a la Policia Local en funció del know how de cada
agent: tothom pot ser útil si es fomenta les habilitats individuals. La segona activitat no ha de
suposar un arraconament per raó d’edat.

El 26-M serà el nou
impuls republicà

Impuls
republicà

Vivim temps excepcionals. Després
de l’octubre català i, especialment,
de la jornada històrica de l’1-O
i la deriva autoritària de l’Estat
espanyol, Catalunya va tornar
a derrotar l’Estat a les urnes el
21-D. Vam recuperar les institucions
i vam iniciar de nou el camí cap
a la República. Vivim, però, un moment d’impàs, pendents del
judici, reagrupant forces i preparant-nos de nou per al proper
embat. Aquestes eleccions municipals han de servir per construir
ajuntaments republicans que ens permetin seguir avançant en
la construcció d’un nou estat, més just, més net i més pròsper.
Aquestes eleccions municipals han de servir per donar un nou
impuls a la causa republicana.
Volem construir municipis des dels principis republicans que
ens defineixen i que caracteritzen l’essència del que som des de
fa 88 anys. Volem situar la ciutadania al centre de la governança,
treballar per la igualtat efectiva entre dones i homes, fer de
la justícia social el principi orientador de la nostra actuació,
dinamitzar les economies dels nostres municipis per contribuir
a reduir desigualtats, fer de l’educació la principal eina de
transformació social, i gestionar l’entorn i el model urbanístic des
de la responsabilitat.
Som els únics que podem articular políticament la majoria
del 80% estirant a banda i banda. Volem construir majories
democràtiques, progressistes i republicanes als ajuntaments
del país, com a pas indispensable en el projecte de construcció
republicana, com ja vam fer a les eleccions de l’abril de 1931.
Sabem que podem fer-ho i volem fer-ho bé.
Som l’independentisme obert i efectiu.
Som els que fem avançar el país.
Construïm junts la majoria republicana.
Guanyem-nos la llibertat!

esquerra.cat/guixols

