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Què volem?Declaració d’intencions
QUI SOM?

L’equip d’Esquerra s’ha renovat: 
incorporem nova gent, amb mol-
ta empenta i molta energia, no-
ves idees, clares i innovadores, i 
comptem amb l’experiència tant 
d’haver governat com d’haver 
estat a l’oposició.

Tot aquest bagatge polític i pro-
fessional, ens permet presen-
tar-vos un programa per gover-
nar. Un programa basat en la 
participació, en la proximitat, en 
la transparència i en la claredat. 
Un programa que té en compte 
les persones i que busca un mo-
del de poble que aglutini totes 
les idees i tendències per fer un 
Llançà millor.

QUÈ VOLEM?

1. Volem que els veïns de Llançà, 
més enllà del Port i la Vila, es sen-
tin part del poble, i que puguin 
manifestar les seves necessitats.

2. Volem un model de desenvo-
lupament sostenible, innovador i 
integral que permeti compaginar 
el desenvolupament econòmic i la 
protecció d’un entorn natural de 
qualitat. 

3. Volem ser un municipi energè-
ticament eficient i 100% renova-
ble i assolir el “residu zero”.

4. Volem que la ciutadania partici-
pi de les decisions importants del 
poble en tots els àmbits i nivells, 
impulsant processos participatius 
que garanteixin la transparència 
de les actuacions.

5. Volem que l’ajuntament de 
Llançà segueixi millorant la seva 

vocació de ser una institució al 
servei de la ciutadania, àgil, trans-
parent, propera, directa i clara da-
vant les demandes de la població.

6. Volem que Llançà sigui un po-
ble cohesionat on ningú es senti 
sol, on la seguretat estigui garan-
tida, i on els serveis d’assistència a 
les persones funcionin.

7. Volem treballar perquè els 
llançanencs i llançanenques tin-
guin un poble acollidor i net.

8. Volem aplicar els valors repu-
blicans com a pilar de la nostra 
societat. 

9. Volem tolerància zero envers la 
violència contra les dones.

10. Volem un model municipal pú-
blic que potenciï les polítiques de 
gènere amb plans d’igualtat obli-
gatoris, propostes actives d’ocu-
pació per a dones emprenedores, 



i consolidació d’espais de partici-
pació de les dones.

11. Volem promoure l’esport de 
base i la pràctica esportiva, aju-
dant a les entitats d’àmbit espor-
tiu a dur a terme la seva tasca.

12. Volem atraure la celebració 
d’esdeveniments esportius. 

13. Volem un municipi on el jo-
vent pugui accedir a una ocupació 
i un habitatge digne.

14. Volem un jovent participatiu i 
amb tots els drets. 

15. Volem crear una marca i 
un pla de gestió i comunicació, 
imprescindible per garantir la  
correcta explotació turística a mig 
i llarg termini.

16. Volem impulsar l’àrea de pro-
moció econòmica afavorint espais 
de  treball  compartit perquè el 

que vulgui iniciar una activitat 
empresarial ho pugui fer des del 
nostre poble.

17. Volem aprofitar la nostra si-
tuació geogràfica, com a capital 
de la Mar d’Amunt,  per promo-
cionar la indústria obrint-nos a 
noves empreses que vulguin ins-
tal·lar-se, sense  oblidar-nos de 
les empreses que ens han portat 
fins aquí ni del comerç local que 
ens dona un servei de proximitat i 
ens cohesiona com a poble, escol-
tant les seves necessitats.

18. Volem contribuir a fer de 
Llançà un municipi rellevant en 
l’àmbit cultural. 

19. Volem que els actes culturals 
deixin de ser actes polítics.

20. Volem un poble on les entitats 
es trobin a gust i participin encara 
més activament en les activitats 
del municipi, amb un suport clar 
de l’ajuntament: facilitant mitjans i 

promocionant les seves iniciatives.

21. Volem que la cultura sigui un 
eix vertebrador del nostre muni-
cipi amb programacions estables, 
de diversos àmbits, formats i pú-
blics.

22. Volem una fiscalitat justa i 
eficient que garanteixi l’estat del 
benestar. 

23. Volem recuperar el control de 
la gestió dels serveis municipals 
que determini els estalvis poten-
cials, garanteixi la continuïtat la-
boral  dels treballadors i, sobretot, 
que posi l’interès general per da-
vant de qualsevol interès particu-
lar.  

24. Volem construir la República 
Catalana per a tothom. Donarem 
suport al Govern de la Generali-
tat de Catalunya i a tot allò que 
decidim els catalans per avançar 
en la creació d’un nou estat d’Eu-
ropa.
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ESPAI PÚBLIC i 
SOSTENIBILITAT

Volem que l’espai públic sigui un lloc 
de trobada per a la ciutadania, fent-
lo net, agradable, atractiu i accessi-
ble per a tothom. 

Volem que els veïns de Llançà, més 
enllà del Port i la Vila, es sentin part 
del poble, i que puguin manifestar 
les seves necessitats.

Volem un model de desenvolupa-
ment sostenible, innovador i integral 
que permeti compaginar el desen-
volupament econòmic i la protecció 
d’un entorn natural de qualitat. 

Volem ser un municipi energètica-
ment eficient i 100% renovable i as-
solir el “residu zero”. 

COM HO FAREM?

Farem una pla de mobilitat sosteni-
ble i eliminarem les barreres arqui-
tectòniques per a facilitar la mobi-
litat dels ciutadans i ciutadanes, 
especialment la gent gran, persones 
amb mobilitat reduïda i mainada. 

Vetllarem per la neteja i imatge del 
poble de Llançà, mantenint-lo agra-
dable pels nostres veïns i atractiu 
pels visitants.

Treballarem per l’embelliment gene-
ral del poble: 
• Realitzarem un estudi per a la 

millora de la gestió de zones 
verdes i arbrat del municipi.

• Facilitarem i ampliarem les sub-
vencions per a la rehabilitació 
de façanes.

• Revisarem els parcs infantils del 
municipi, millorant-los, fent-los 
més sostenibles i atractius.

• Impulsarem un projecte Street 
Art (art al carrer) per a embellir 
carrers i façanes.

Aprofitarem els recorreguts de la 
policia local per comprovar el bon 

estat de l’enllumenat, escombraries, 
voreres, llambordes, mobiliari urbà 
i el compliment de les ordenances 
d’animals de companyia.

Invertirem en l’embelliment de les 
entrades del poble, de la Vila i del 
Port, i de les diferents urbanitza-
cions amb recursos propis i mit-
jançant subvencions.

Millorarem el front marítim amb la 
rehabilitació del passeig. 

Implantarem tecnologia LED a l’en-
llumenat municipal per promoure 
l’estalvi energètic. REANIME

Crearem un POUM (Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal) amb la parti-
cipació ciutadana i del sector privat. 

Iniciarem un pla continuat de re-
paració de carrers amb inversions 
anuals. 

Adaptarem els edificis públics a les 
energies renovables.

Integrarem la deixalleria a la Xarxa 
de deixalleries comarcal. 

Instal·larem una compactadora de 
restes vegetals i poda. 

Crearem el carnet “CAR-NET VERD” 
de la deixalleria  per gaudir de boni-
ficacions fiscals a qui en faci ús. 

Millorarem l’estat de les platges i els 
seus accessos amb noves passeres, 
baranes, renta peus, nous equipa-
ments i diferent mobiliari. 

Millorarem el servei de socorrisme 
per garantir més cobertura i recur-
sos.

Crearem nous carrils bici que unei-
xin punts estratègics i redefinirem 
l’existent.

Serem un municipi amic dels infants 
creant una xarxa d’itineraris segurs 

pels infants i parcs pedagògics.

Crearem un nova oficina de turisme 
al Port de Llançà i reubicarem l’ofi-
cina de la Vila en un emplaçament 
més cèntric. 

Buscarem un espai cèntric per en-
quibir un Centre Cívic com a lloc de 
dinamització Cultural i Social.

Crearem el servei de grua municipal 
conjuntament amb un dipòsit de ve-
hicles.

Instal·larem punts de càrrega per 
a cotxes elèctrics als aparcaments 
principals del municipi. 

Instal·larem pipicans amb zona 
d’esbarjo per a gossos en diferents 
punts del municipi. 

Reubicarem les dependències de la 
policia local. 

Instal·larem sistemes eficients de 
reg aprofitant l’aigua depurada per 
no malbaratar la dels aqüífers locals.

Protegirem la flora i fauna endèmi-
ca, replatant vegetació i plantes au-
tòctones en els espais públics i erra-
dicant especies invasores. 

Durem a terme tractaments per a 
eliminar la processionària del pi, així 
com altres plagues. 

PARTICIPACIÓ i 
TRANSPARÈNCIA

Volem que la ciutadania participi 
de les decisions importants del po-
ble en tots els àmbits i nivells, im-
pulsant processos participatius que 
garanteixin la transparència de les 
actuacions.

Volem que l’ajuntament de Llançà 
segueixi millorant la seva vocació de 
ser una institució al servei de la ciu-
tadania, àgil, transparent, propera, 

Les nostres propostes
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directa i clara davant les demandes 
de la població.

COM HO FAREM?

Farem processos participatius a 
través dels quals els llançanencs i 
llançanenques puguin opinar sobre 
quines són les necessitats que cal 
prioritzar, com per exemple:
• En diferents projectes dels Pres-

supostos Municipals.

• En l’elaboració de part del pro-
grama de festes.

• En projectes urbanístics d’in-
terès ciutadà.

Farem efectiva la participació ciu-
tadana als plens municipals i la re-
transmissió d’aquests.

Dinamitzarem la comunicació  entre 
administració – ciutadà mitjançant 
la ràdio municipal i les xarxes so-
cials.

Implementarem una aplicació mò-
bil (app) oberta a tots els ciutadans 
mitjançant la qual puguin notificar 
incidències o desperfectes com l’en-
llumenat, l’asfaltatge, el mobiliari 
públic, els jardins... garantint-ne el 
seu seguiment i resolució.

Revisarem tots els contractes mu-
nicipals i publicarem de manera 
periòdica i detallada l’execució dels 
comptes municipals.

Revisarem i actualitzarem periò-
dicament les ordenances i regla-
ments municipals per tal de fer-les 
al màxim de clares i adequades a la 
realitat.

Publicarem periòdicament la infor-
mació sobre el funcionament del go-
vern i de l’administració municipal i 
la seva actuació pública de manera 
accessible i comprensible.

CIUTADANIA

Volem que Llançà sigui un poble co-
hesionat on ningú es senti sol, on la 
seguretat estigui garantida, i on els 
serveis d’assistència a les persones 
funcionin.

Volem treballar perquè els llança-
nencs i llançanenques tinguin un 
poble acollidor i net.

Volem aplicar els valors republicans 
com a pilar de la nostra societat. 

Volem tolerància zero envers la 
violència contra les dones.

Volem un model municipal públic 
que potenciï les polítiques de gène-
re amb plans d’igualtat obligatoris, 
propostes actives d’ocupació per a 
dones emprenedores, i consolidació 
d’espais de participació de les do-
nes.

COM HO FAREM?

Donarem suport i potenciarem les 
associacions que tenen objectius 
socials i de suport a les persones. 
Crearem també una taula de par-
ticipació, un espai de trobada per 
les entitats d’assistència social, es-
tablint objectius clars i resolent les 
situacions que s’hi plantegin. 

Treballarem per instaurar el lloguer 
social als habitatges buits propietat 
d’entitats bancaries i fons d’inversió.

Aplicarem el Pla comarcal LGTBI i 
vetllarem perquè les activitats (lúdi-
ques, culturals, esportives…) siguin 
respectuoses amb el col·lectiu amb 
campanyes de sensibilització per 
garantir que no hi hagi LGTBIfòbia 
als espais de lleure i esports muni-
cipals.

COL·LECTIU +65:

Promourem plans de dinamització 
sociocultural per a la gent gran.

Afavorirem la participació de la gent 
gran en la formulació de les políti-
ques que els afectin directament.

Dotarem el municipi, en funció de la 
demanda, de serveis de residències 
assistides per a gent gran, pisos tu-
telats, centres de dia, residències 
d’estada limitada i serveis de menja-
dor, teleassistència i d’acompanya-
ment de dia i residencials.

Promourem projectes de suport 
mutu dins el col·lectiu +65 amb ini-
ciatives com el banc del temps. 

Promourem projectes de col·labo-
ració intergeneracional (ex. Escola 
– Gent Gran).

FEMINISME:

Treballarem amb tots els agents 
institucionals, educatius i socials del 
municipi per tal de conscienciar so-
bre el masclisme present en tots els 
àmbits de la nostra societat i per a 
treballar per a la seva eliminació.

Prendrem mesures per prevenir 
comportaments masclistes en esde-
veniments festius i d’oci, a través de 
campanyes potents i la instal·lació 
de punts liles.

Visibilitzarem la contribució de les 
dones a Llançà a través d’eines com 
el nomenclàtor municipal.

Promourem l’ús d’un llenguatge no 
sexista, tenint cura del llenguatge 
que s’utilitza en les comunicacions 
internes i externes de l’ajuntament.

Ens adherirem a les campanyes 
supramunicipals de visibilització i 



empoderament de les dones, mit-
jançant accions locals.

Dissenyarem un pla municipal pú-
blic que potenciï les polítiques de 
gènere amb plans d’igualtat obliga-
toris, propostes actives d’ocupació 
per a dones emprenedores, i con-
solidació d’espais de participació de 
les dones.

Crearem una programació participa-
tiva pel 8 de març, dia de la dona, 
amb més activitats i tallers diversos 
per a diferents franges d’edat, un 
espai de concentració, xerrades...

Introduirem la paritat a la política i 
els llocs de responsabilitat de l’ajun-
tament. 

Pensarem totes les activitats que 
es realitzin en el municipi des d’una 
perspectiva de gènere. 

JOVENTUT, ESPORTS I 
ENSENYAMENT

Volem promoure l’esport de base i la 
pràctica esportiva, ajudant a les en-
titats d’àmbit esportiu a dur a terme 
la seva tasca.

Volem atraure la celebració d’esde-
veniments esportius. 

Volem ser un municipi on el jovent 
pugui accedir a una ocupació i un 
habitatge digne.

Volem un jovent participatiu i amb 
tots els drets. 

COM HO FAREM?

Donarem suport als joves per que 
liderin les activitats que els són 
pròpies, amb eines de participació 
per a que puguin decidir sobre no-
ves instal·lacions, concerts, festes, 
activitats...

Organitzarem concerts joves a la 

programació cultural i festiva del 
municipi. 

Millorarem les  instal·lacions esporti-
ves municipals.

Impulsarem l’adaptació d’espais per 
a la pràctica d’esports no federats.

Dotarem de més recursos a les AM-
PES en funció de les seves necessi-
tats. 

Millorarem el manteniment dels 
centres educatius.

Definirem un pla educatiu municipal, 
que promogui també recursos pro-
fessionalitzadors com escoles taller, 
FP bàsica, Cicles Formatius, Plans 
Ocupacionals, Programes d’Inserció 
Juvenil o Cases d’Oficis.

Crearem beques esportives, cultu-
rals (música, idiomes, pintura...) i de 
mobilitat pel jovent. 

Garantirem el servei de cursos de 
català pels veïns/es de Llançà.

Treballarem per a potenciar les ac-
tivitats nàutiques, aquàtiques i na-
turals. 

Dissenyarem una política sobre el 
consum de drogues, especialment 
entre el jovent, des d’un vessant pe-
dagògic no repressiu.

Oferirem informació, orientació i as-
sessorament de qualitat als joves 
pel seu futur acadèmic i laboral, així 
com habitatge i salut.

Acostarem, informarem i difondrem 
i l’oferta de cursos i tallers de l’Ofici-
na Jove de l’Alt Empordà. 

TURISME, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA i COMERÇ

Volem crear una marca i un pla de 

gestió i comunicació, imprescindible 
per garantir la correcta explotació 
turística a mig i llarg termini.

Volem impulsar l’àrea de promoció 
econòmica afavorint espais de  tre-
ball  compartit perquè qui vulgui 
iniciar una activitat empresarial ho 
pugui fer des del nostre poble.

Volem aprofitar la nostra situació 
geogràfica, com a capital de la Mar 
d’Amunt,  per promocionar la indús-
tria obrint-nos a noves empreses 
que vulguin instal·lar-se, sense  obli-
dar-nos de les empreses que ens 
han portat fins aquí i del comerç lo-
cal que ens dona un servei de proxi-
mitat i ens cohesiona com a poble, 
escoltant les seves necessitats.

COM HO FAREM?

Crearem la Comissió de Turisme 
conjuntament amb el sector privat 
i incloent l’I+R+D (Investigació, Re-
cerca i Desenvolupament).

Seguirem amb la millora i adequació 
del camí de ronda. 

Treballarem amb el sector de la res-
tauració del poble per crear i promo-
cionar noves activitats gastronòmi-
ques. 

Promocionarem el turisme nàutic. 

Treballarem per a obtenir nous ser-
veis i activitats d’estiu durant 3 me-
sos, mantenint així un mes més, tal i 
com vàrem implementar. 

Revertirem l’impost sobre estades 
turístiques a finalitats consensua-
des amb els privats. 

Desenvoluparem el reglament de 
pisos buits, afegint la figura dels lo-
cals buits per fomentar el lloguer i 
la creació de nous comerços, boni-
ficant fiscalment els propietaris que 
optin per lloguers assequibles. 

Incrementarem la difusió i publicitat 



dels esdeveniments amb potencia-
litat turística, comercial, esportiva i 
cultural que es duguin a terme.

Habilitarem un espai de treball 
compartit (coworking), equipat amb 
connexió de fibra òptica i el mobi-
liari corresponent per tal d’ajudar a 
aquells emprenedors que ho desit-
gin.

Habilitarem un pàrquing per a ca-
ravanes, aprofitant la mateixa es-
tructura municipal per dotar-lo de 
serveis.

Donarem suport a les iniciatives co-
mercials que potenciïn el comerç de 
proximitat a la nostra vila. 

Seguirem, com hem fet sempre, amb 
la cerca activa i captació de subven-
cions i recursos per a la realització 
de projectes i activitats al nostre 
poble.

Complementarem l’oferta de forma-
ció existent amb cursos per a l’ob-
tenció de certificats oficials. 

CULTURA 

Volem contribuir a fer de Llançà un 
municipi rellevant en l’àmbit cultural. 

Volem que els actes culturals deixin 
de ser actes polítics.

Volem un poble on les entitats esti-
guin a gust i participin encara més 
activament en les activitats del mu-
nicipi, amb un suport clar de l’ajun-
tament: facilitant mitjans i promo-
cionant les seves iniciatives.

Volem que la cultura sigui un eix 
vertebrador del nostre municipi, 
amb programacions estables, de di-
versos àmbits, formats i públics.

COM HO FAREM?

Crearem un Consell Municipal d’En-
titats Culturals que serveixi d’espai 
de trobada i treball comú entre elles, 
per tal de coordinar activitats, crear 
sinergies i proposar o demanar a 
l’ajuntament aquelles iniciatives o 
recursos que calguin.

Potenciarem l’activitat cultural al 
poble fent una programació estable 
i de qualitat, destinant-hi més inver-
sió i aprofitant tots els espais i ins-
tal·lacions actuals. 

Programarem de manera periòdi-
ca espectacles i activitats infantils, 
apropant la cultura als infants de 
Llançà. 

Establirem criteris públics i equita-
tius per a totes les entitats pel que 
fa a convenis i subvencions.

Organitzarem les nostres Festes 
Majors en col·laboració amb la Co-
missió de Festes, la Confraria de 
Pescadors i les entitats.

Crearem un Banc de Recursos per 
a les entitats i associacions per l’ús 
de material com escenaris, cadires, 
equips de música...

Destinarem més recursos a la biblio-
teca per a què sigui un lloc de treball 
amb unes condicions horàries i re-
cursos suficients. 

Planificarem anualment les expo-
sicions, aplicant criteris culturals i 
artístics alhora de seleccionar les 
participants, tenint sempre present 
les propostes locals.

FINANCES i SERVEIS 

Volem una fiscalitat justa i eficient 
que garanteixi l’estat del benestar. 

Volem recuperar el control en la 
gestió dels serveis municipals, que 
determini els estalvis potencials, ga-

ranteixi la continuïtat laboral  dels 
treballadors i sobretot posi l’interès 
general per davant de qualsevol in-
terès particular.  

COM HO FAREM?

Fomentarem mesures d’estalvi  ade-
quant la despesa real als ingressos 
assegurats. 

Optimitzarem la despesa i buscarem 
l’eficiència inversió/endeutament. 

Planificarem un programa d’inver-
sions anual i de legislatura, en funció 
de la disponibilitat pressupostària i 
de les necessitats i prioritats reals. 

Aplicarem amb fermesa mesures de 
contenció econòmica amb les des-
peses generals de l’ajuntament. 

Apostarem per la mancomunació de 
serveis públics amb els pobles veïns, 
per reduir despesa i millorar els ser-
veis. 

Municipalitzarem el servei d’aigües 
amb la creació d’una empresa públi-
ca de serveis. 

Renovarem i millorarem el contracte 
de serveis de recollida d’escombra-
ries i neteja de la via pública. 

Millorem la xarxa publica del wifi.

Aplicarem diferents tipus de bonifi-
cacions en l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) en diferents supòsits:
• Grau de discapacitat del propie-

tari i/o familiar directe. 

• Famílies nombroses i monopa-
rentals. 

• Persones pensionistes amb ren-
des inferiors 10.000 € anuals. 

Aplicarem exempcions fiscals al 
transport elèctric amb l’objectiu de 
reduir les emissions contaminants.
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Candidatura 2019

1. Guillem Cusí Batlle 
34 anys 
Alcalde del 2015-17
Regidor del 2011-19
Conseller Comarcal del CCAE del 
2011-15
Relacions Externes a Mutua 
d’Accidents de la Seguretat 
Social

5. Guillem Company Gifreu 
30 anys 
Llicenciat en Ciències 
Polítiques, Màster en 
Comunicació, Periodisme i 
Humanitats i Postgrau en 
Comunicació i Anàlisi Polític
Tècnic d’Organització
President d’ERC Llançà

9. Eduard Martínez Martínez 
36 anys 
Ex Director del Museu de 
l’Aquarel·la J. Martínez Lozano
Cursant Grau d’ADE i Grau de 
Disseny gràfic a la UOC
Actualment iniciant un nou 
projecte professional

13. Jordi Bosch Riera 
69 anys
Empresari pintor
Jubilat

2. Neus Ferré Casao 
37 anys
Diplomada en Educació Social 
i Tècnica d’Educació Infantil
Empleada a la Fundació Salut 
Empordà

6. Anna Domínguez Pérez 
38 anys 
Llicenciada en Belles Arts
Máster en Art, Arquitectura 
i Espai efímer i Postgrau en 
Educació i Cultura
Gerent de l’Associació de 
Professionals de la Gestió 
Cultural de Catalunya
Cofundadora del Festival Claca

10. Laura Vilà Riera 
28 anys 
Graduada en Biologia 
Ambiental
Treballa de Tècnic superior en 
documentació i producció de 
vacunes veterinàries

14. Carolina Torres Bouyssi 
35 anys 
Empresària del sector de 
l’hostaleria

3. Simon Calsina Comorera 
45 anys
Regidor (2015-19)
Tècnic especialista en 
màquines-eina
Operari del sector metall

7. Xavier Salvat Vilà 
29 anys 
Llicenciat en Dret
Postgrau en Dret Civil Català

11. Vicenç Serradell Pacareu 
70 anys
Empleat de banca
Jubilat

15. Eugeni Deu Riera 
97 anys 
Sastre
Jubilat

4. Maria Solé Serradell 
24 anys 
Graduada en Humanitats
Màster en Professorat
Estudiant de Traducció i 
Interpretació
Professora del Departament 
d’Ensenyament
Col·laboradora de la Viquipèdia

8. Thaís Gómez Pol 
39 anys 
Llicenciada en Història de 
l’Art, Màster en Comunicació 
i Postgrau en Adm. i Direcció 
d’Empreses.
Cap d’administració en una 
empresa d’ecosistemes

12. Patricia Cruz Martínez 
33 anys 
Dependenta


