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VOTA’NS



Turisme i Cultura

1. Treballarem per al desenvolupament del complex hoteler de 
Sant Antoni. Vetllarem perquè sigui un pol d’atracció pel turisme 
i per la gent de Sant Joan que se’l sent propi. 

2. Traçarem un full de ruta en matèria de comerç i turisme per 
resituar Sant Joan al mapa basat en la col·laboració público-
privada. Ho farem posant en valor el nostre entorn natural, la 
gastronomia, el cicloturisme i l’enllaç de la Ruta del Ferro amb la 
Vall de Camprodon i la Garrotxa. 

3. Afavorirem el comerç local fent arribar els més de 8.000 
visitants que pernocten anualment a l’Alberg del Parc de l’Estació, 
al centre de la vila. Treballarem per adquirir l’antiga estació de 
Toralles i transformar-la en un equipament complementari a 
l’alberg.

4. Aprofitant l’afluència de grups organitzats que visiten el 
monestir potenciarem fires de productes locals a la plaça Torres 
i Bages.

5. A causa de la falta de llits al centre de vila establirem acords 
amb aquells propietaris que ho desitgin per fomentar la 
reconversió de pisos buits amb pisos turístics, especialment a 
la Vila Vella. 

6. Crearem un consell municipal de cultura per assessorar 
l’ajuntament en aquest àmbit.

7.  Ubicarem al Palau de l’Abadia un espai d’exposició i difusió de 
nous talents de Sant Joan i fomentarem la difusió i recerca de la 
nostra història.

8. Donarem un nou impuls a actes que havien estat referents, 
com la Festa Major i Cap d’Any.

Mediambient i agricultura

9. Planificarem la implantació, promourem l’ús d’energies 
renovables i fomentarem l’eficiència energètica als equipaments 
municipals. Desenvoluparem l’Agenda 21.

10. La taxa d’escombraries no ha disminuït al llarg d’aquesta 
legislatura. Fem-ho possible. Treballarem per millorar el servei 
de recollida porta a porta. 

11. Endreçarem l’espai d’horta existent sota els ponts amb criteris 
homogenis i atractius paisatgísticament, alhora que funcionals. 
Insistirem amb la creació d’un projecte d’horts urbans per tal de 
fomentar l’agricultura i la gestió i cura del territori. 



Urbanisme

12.  Treballarem per una nova ubicació de la sala de vetlla. 
Convé que sigui un espai de recolliment per les famílies 
afectades.

13. Crearem més places d’aparcament al centre de la vila per 
potenciar el comerç de proximitat, amb la possible ampliació 
de Can Crehuet.

14. Continuarem actuant a la Vila Vella millorant els seus 
carrers i espais emblemàtics. 

15. Obrirem al públic els jardins de la Puda i arranjarem el 
passeig adjacent.

16.  Racionalitzarem el POUM. Prioritzarem l’ocupació de pisos 
al centre del municipi i preservarem les planes agrícoles de la 
Torre i del Coll. Els projectes més importants se sotmetran a 
consulta popular.

17.  Estudiarem la ubicació d’una plaça coberta. 

Civisme i seguretat ciutadana

18.  La parada d’autocars fa 5 anys que és un perill per vehicles 
i vianants. Cal ubicar-la en un espai segur i definitiu. 

19. Establirem mesures correctores per gaudir d’uns carrers 
nets i lliures d’excrements animals.

Salut i Serveis a les persones i Joventut

20.  Tenim més de 200 persones a l’atur i 30 famílies al llindar 
de la pobresa. Com ajuntament liderarem la confluència dels 
agents econòmics i socials creant una mesa anticrisi i una 
xarxa de voluntariat ciutadà. 

21.  Traçarem un pla estratègic que atenguin els diferents graus 
de dependència de les persones. Vetllarem per la formació 
dels seus cuidadors. Ens posicionarem a nivell comarcal per 
esdevenir un municipi adaptat a les necessitats d’aquestes 
persones.

22.  Millorarem l’entorn de la Fundació Emma i de la colònia 
Espona per adaptar-lo a l’accessibilitat de la gent gran i 
fer-lo més agradable. Continuarem eliminant les barreres 
arquitectòniques arreu del municipi.







23.  Redactarem un nou pla de joventut, prioritzant l’elaboració 
d’una borsa d’habitatge per incentivar el lloguer dels pisos 
buits amb facilitats per als joves. Promourem que es quedin a 
viure a Sant Joan.

24.  Treballarem amb el Departament de Salut per incrementar 
els serveis de l’Àrea Bàsica d’Atenció a les Persones. 

25.  Conjuntament amb els professionals de salut, ensenyament 
i seguretat iniciarem programes de prevenció en matèria de 
salut mental i treball preventiu de les toxicomanies i altres 
conductes de risc. 

26.  Establirem la possibilitat que persones amb pocs recursos 
econòmics puguin pagar els preus públics amb treballs a la 
comunitat.

Educació i formació

27.  Estudiarem una nova ubicació per una biblioteca adaptada 
als nous temps i per a tothom. 

28.  Reivindicarem uns centres educatius de qualitat i lliures de 
barreres arquitectòniques. 

29. Revisarem els criteris que es van establir en les quotes de 
caràcter social de la Llar d’infants amb l’objectiu que les famílies 
amb pocs recursos se’n puguin beneficiar. 

30.  Promourem cursos de formació per adults i nouvinguts, 
tallers d’ocupació i formació especialitzada per entitats i 
col·lectius.

Esports

31.  Crearem una Comissió Esportiva per elaborar una agenda 
d’activitats al Pavelló d’Esports Municipal conjuntament amb 
les entitats.

Promoció econòmica

32.  Cal racionalitzar alguns impostos i ajustar-los a les rendes 
de les famílies, com  l’IBI i l’Impost de Vehicles, situat actualment 
al topall màxim que permet la llei. La Taxa de Casaments al 
Palau de l’Abadia té un cost desorbitat de més de 450 euros.  

33.  Reactivarem la comissió de Vila Icària, l’Ajuntament no se’n 
pot desentendre. 



34.  Potenciarem la creació d’un clúster empresarial a nivell 
local i fomentarem la interrelació entre empreses i professionals 
creant un espai de trobada.

35.  Incentivarem als emprenedors que apostin per Sant Joan 
amb nous negocis i establiments. Per exemple ajudant a pagar 
els primers mesos d’autònoms.

36. Repensarem el futur del sector de desenvolupament 
econòmic de Llaudet lluny de promeses electoralistes.

37. Vetllarem perquè l’ajuntament sigui el principal client 
d’empreses, comerços i professionals locals i que tots comptin 
amb les mateixes oportunitats per ser-ne proveïdors.

38. Reivindicarem el desplegament de la Fibra Òptica per 
incrementar la competitivitat de les nostres empreses i 
establirem una xarxa de wifi lliure en els equipaments municipals.

Transparència i participació ciutadana

39.  Dotarem la pàgina web amb un alt nivell de transparència 
i la transformarem amb una eina plenament participativa. Es 
tornarà a traduir a diverses llengües.

40.  Promourem mecanismes de consulta popular en temes 
rellevants i d’interès comú.

Associacionisme i Societat

41. Continuarem donant suport tant al teixit associatiu com 
aquells sectors privats que dinamitzin el lleure, l’oci, l’esport i 
l’economia del nostre municipi. 

42. Promourem la diversificació d’activitats a diversos punts de 
la vila, per tal de garantir l’equitat al conjunt de les activitats 
econòmiques al llarg de tot l’any.

Construirem un nou país

43. Estarem al costat del Govern, del Parlament i d’aquelles 
entitats que treballin per la creació del nou país. Entre 
tots construirem un país més lliure, socialment més just i 
econòmicament més pròsper.



CANDIDATURA 2015

1. Sergi Albrich i Viñas
Llicenciat en Geologia i màs-
ter en Govern local.

2. Elisenda Guillaumes 
i Cullell
Doctora Enginyera agrònoma.

3. Maria Lluïsa Pérez 
i Castro
Tècnica en Dietètica i nutrició 
i auxiliar d’infermeria.

4. Anna Nicolau 
i Moyés
Llicenciada en Filosofia i 
Ciències de l’educació, secció 
Pedagogia.

5. Joan Franch i Pujol
Gestor comercial.

6. Eva Clota i Santoro
Treballa en una empresa 
d’informàtica.

7. Marta López i Tallant
Diplomada en Treball social i 
postgrau en Mediació i reso-
lució de conflictes.

8. Josep Bassaganya 
i Call
Diplomat en Gestió i adminis-
tració pública i llicenciat en 
Ciències polítiques.

9. Jaume Arqués 
i Carbonell
Treballa en una empresa de 
fabricació de motlles.

10. Emma Carbonell 
i Roqué
Perruquera i emprenedora.

11. Àngel Martinez 
i Comas
Comercial jubilat.

12. Eva Bartrina i
Portell
Diplomada en Relacions 
laborals, Graduat social.

13. Adrià Roca i Rada
Enginyer en Informàtica.

14. Laia Capdevila i Mas
Graduada en Economia. Cursa 
un màster de Desenvolupa-
ment directiu i auditoria.

15. Joan Muro i Juanola
Membre d’una empresa 
familiar del sector de la per-
ruqueria.

16. Joan Juncà i Puxeu
Fuster jubilat.

17. Roser Sala i Saña
Bibliotecària.

18. Montserrat Arlà 
i Rodríguez
Cuidadora familiar.

19. Josep Bosc i Canal
Jubilat.

20. Joan Alvarez i Pujol
Enginyer tècnic industrial 
especialitzat en electrònica 
industrial.

21. Aleix Caballeria 
i Bosch
Project Manager, especialit-
zat en Màrqueting i Comerç 
electrònic.

esquerra.cat/santjoanabadesses
sergialbrich.wordpress.com

@ERCRipolles
@salbrich
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22. Emma Sala 
i Tubert

23. Fer Martinez 
i Pisauri

24. Miquel Vidal 
i Zurano

25. Gemma Paricio 
i Pujol

26. Sergi Colomer 
i Colom

La nostra candidatura és un projecte plural i transversal que va més enllà d’unes sigles. Per 
aquest motiu hem constituït la plataforma +27, un conjunt de persones que també dóna suport 
al nostre projecte.

27. Jordi Boix i Arlà
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