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03. Sergi Regàs Busquets
25 anys. Des de ben petit he estat vinculat al teixit
associatiu d'Hostalric. Treballador incansable pel
meu poble i pel meu país. Soci d'Òmnium Cultural
i de l'ANC. Autor de llibre “Cent anys de futbol a
Hostalric, 1914-2014”.

05. Laura Burgos Albareda
33 anys. Llicenciada en infermeria per la
Universitat de Vic i màster en atenció i cures
pal·liatives. Vaig treballar al consorci hospitalari
de Vic i a Sant Joan de Déu. Col·laboro amb Creu
Roja i Sant Joan de Déu Reserch Foundation en
malalties infantils. Casada i amb un fill.

07. Montserrat Duran Xamaní
52 anys. Historiadora, professora durant 15 anys i
empresària. Sempre activa a la vida associativa.
Actualment participo al grup de teatre, a la
parròquia i al club de lectura. Membre de la
comissió del Tricentenari. Al 1989 vaig ser
coautora del llibre sobre Hostalric.

09. Pep Plademunt Salvanyà
39 anys. Militant de base d'Esquerra i afiliat a la
Intersindical. Apassionat dels gossos d'atura i
admirador del món dels pastors. Actualment
treballo en l'àmbit educatiu. Regidor a
l'ajuntament d'Hostalric durant la legislatura
2003-2007.

11. Marc Busquets Roca
35 anys. Tècnic superior en recursos naturals i
paisatgístics i Enginyer Tècnic Forestal per la
Universitat de Lleida. He treballat en diverses
empreses i com autònom en projectes de gestió
forestal i ambiental i en prevenció d'incendis. Soci
d'Òmnium i col·laborador de Creu Roja

02. Xavier De la Encarnación Gòmez
37 anys. Llicenciat en Filosofia per la UAB. Vaig
especialitzar-me en Ciències Polítiques a la UOC.
Actualment, treballo com a informàtic per compte
propi. En el món associatiu he treballat amb
Intermón Oxfam i amb associacions en defensa de
la llengua.

04. Mireia Vives Camús
37 anys. Auxiliar tècnic d'educació infantil.
Hostalriquenca, casada i amb dos fills. Sempre he
col·laborat amb diverses entitats locals i en
l'organització d'activitats culturals, des dels 23
anys recolzant la candidatura d'ERC a Hostalric.

06. Nil Papiol Champagne
24 anys. Graduat en Ciències Ambientals per la
UdG. Màster en Gestió de la Biodiversitat, Medi
Ambient i Ordenació del Territori a
AgroParisTech. President d'ERC Hostalric,
membre de les JERC, WWF i simpatitzant de
l'ANC.

08. Montse Mateu Martínez
34 anys. Titulada en dinamització sociocultural.
He treballat a l'àrea de joventut de l'Ajuntament
d'Hostalric i com a monitora al casal Sol Solet
durant quatre anys. Actualment  treballo com a
auxiliar a la Biblioteca Comarcal de Blanes. Mare
de dos fills.

10. Teia Armengol Berenguer
50 anys. Estudis de Batxillerat i Curs de
Responsable de Logística i Compres per l'UOC.
Treballo a Croda des de fa 31 anys. Vaig néixer a
Hostalric, població on mai he deixat de viure. He
col·laborat en diverses associacions esportives.

01. Lluís Tubau Isern
56 anys. Nascut a Barcelona i hostalriquenc d’adopció des del 2003. Tècnic en Administració i
Comptabilitat d’Empreses per EADA i postgrau en Gestió Econòmica i Financera per l’UPF. Regidor i
portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament des del 2007. Integrant del grup de teatre d’Hostalric,
soci d’Òmnium i d’Oxfam.
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12. Roger Gombau Boadas

13. Helena Castellà Duran

14. Esteve Costa Farrés

15. Dolors Serradesanferm Codina

16. Sebastià Tena Guimerà

17. Marta Castellà Duran

18. Joan Maria Serras Vila

19. Fina Lorenzo Fernandez
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1. LES PERSONES, LA NOSTRA PRIORITAT

POLÍTIQUES SOCIALS i SALUT

Suport als col·lec�us més vulnerables

La implicació de les en�tats locals en l'atenció a
l'assistència social primària és encomiable. Malgrat tot, la
dedicació de recursos resulta a vegades insuficient. És
indispensable la col·laboració de l'Ajuntament en la lluita
contra la pobresa.

Més recursos per a les urgències socials

És prioritari el suport i l'atenció a les persones i famílies
d'acord a les necessitats puntuals, urgents i bàsiques,
prèvia valoració tècnica dels professionals de l'equip bàsic
d'atenció social. En el marc de les possibilitats
pressupostàries, s'ampliarà la dotació econòmica.

Creació d'un banc solidari de material ortopèdic

La salut és un dels principals ac�us de la població. Moltes
de les persones amb mobilitat reduïda veurien millorar el
seu benestar si poguessin accedir a les ajudes tècniques.
És mo�u suficient per crear un banc solidari de donacions i
préstecs de material ortopèdic.

HABITATGE

Programa de rehabilitació d'edificis i habitatges

Hostalric té un parc molt elevat d'habitatges envellits.
Sovint, es tracta d'habitatges buits i en mal estat o que
precisen rehabilitacions importants. El millor incen�u per
a dur a terme aquestes rehabilitacions és l'exempció del
pagament de la llicència d'obres i d'altres taxes
relacionades.

Servei gratuït i personalitzat de mediació en qües�ons
d'habitatge

La pèrdua de l'habitatge és una de les experiències més
demolidores que hom pot pa�r. La mediació entre les
famílies i els propietaris, o en�tats financeres, amb
l'objec�u de trobar solucions per evitar desnonaments o
la resolució dels conflictes de convivència són els nostres
objec�us.

Promoció de l'habitatge buit des�nat a lloguer social

La polí�ca d'habitatge passa per l'actualització del cens
d'habitatges buits i la redacció d'un protocol de mesures
de protecció dels drets dels arrendadors i dels
arrendataris. Amb la creació de la Borsa de Mediació del
Lloguer Social, part de l'estoc d' habitatges buits podrem
des�nar-lo a lloguer social.

Ordenança municipal per a la instal·lació d'energia
solar tèrmica

Dins de les mesures enfocades a l'estalvi energè�c es
redactarà una ordenança municipal regulant la instal·lació
de sistemes de captació d'energia solar per a la producció
d'aigua calenta sanitària als edificis de nova construcció.

ADOLESCÈNCIA i JOVENTUT

Un nou equipament, l'Espai Jove

Un espai de trobada amb una sala polivalent per a tallers i
ac�vitats, sales de reunions, servei d'informació i aula
mul�mèdia. Un programa estable de tallers, exposicions i
actuacions. En defini�va, un nou element de par�cipació i
d'educació en el lleure per adolescents i joves del
municipi.

El Consell de Joves com eina per potenciar la par�cipació

Impulsat directament per les en�tats juvenils d'Hostalric,
haurà de ser l'interlocutor amb l'Ajuntament en matèria
de joventut i contribuirà a fomentar i consolidar
l'associacionisme juvenil al poble.

Consolidació del Pla d'ocupació juvenil

Dins l'àmbit del Pla d'ocupació juvenil, la Brigada Jove va
ser una proposta d'Esquerra. Implantada gràcies al
programa de Pressupostos Par�cipa�us, la seva funció és
posar a disposició dels joves oportunitats laborals i donar
suport a l 'emprenedoria. Ara ho reforçarem i
consolidarem.

Programes d'ajut pel lloguer d'habitatges per a joves

Els preus elevats de lloguer associat a la precarietat laboral
dels joves fa que els sigui molt complicat independitzar-se.
La renda bàsica d'emancipació i la borsa d'habitatge per a
joves són alguns dels serveis que els facilitarem.

Potenciar l'hor�cultura i la producció alimentària de
proximitat

Apostem per incen�var el consum de proximitat, més
respectuós amb el medi ambient. Per això, treballarem per
fer d'Hostalric un referent de l'agricultura i la ramaderia
ecològiques, amb la finalitat de diversificar el teixit
produc�u i d'arrelar l'economia al territori.

ESPAI PÚBLIC

Programa marc d'actuació en neteja i enjardinament

La neteja és progrés. El programa marc d'actuació en
neteja i enjardinament que implantarem exigirà el foment
de la qualitat dels serveis, programes d'autoavaluació i
millora con�nua i programes d'educació i foment de la
coresponsabilitat de l'Ajuntament i els ciutadans. Volem
un Hostalric net i el �ndrem.

Catàleg d'espais públics

L ' à r e a m u n i c i p a l d ' H o s t a l r i c é s p e �t a i e l
desenvolupament d'actes mul�tudinaris requereix un
control dels espais públics i la seva adequació per a grans
esdeveniments. Disposarem d'un catàleg d'usos, entorn,
accessibilitat i dimensionaments.

Reordenació i planificació de l'aparcament sectoritzat

En els darrers anys ha proliferat la creació d'aparcaments
improvisats. L'increment de places s'ha fet sense mesurar
les condicions, ni la idoneïtat ni l'aprofitament. Es fa
necessària una reordenació i una nova planificació de tot
l'aparcament a tot el municipi.

Parcs infan�ls

L'envelliment progressiu dels elements instal·lats als parcs
infan�ls demana una actuació urgent. L'adequació
d'aquestes zones d'esbarjo consis�rà en la res�tució
d'elements de joc obsolets per altres de nous, la
instal·lació de noves estructures i la col·locació de terres
de seguretat.

MOBILITAT

Freqüència horària de trens

És una guerra perduda? Estem convençuts que encara hi
ha marge de negociació i accions a dur a terme per
aconseguir el que és de jus�cia. Una millora en la
freqüència horària de trens a Hostalric.

Mapa de camins escolars

No sempre coincideixen els horaris laborals dels pares i
els de l'escola. El mapa de camins escolars consis�rà a
crear una sèrie d'i�neraris a peu per fer-los en grup i
facilitar l'accés dels alumnes al centre escolar. Comptarà
amb punts senyalitzats i voluntaris organitzats.

ENTORN NATURAL

Passeig de la riera d'Arbúcies i de la Tordera

La ruta del passeig de la riera d'Arbúcies i de la Tordera
(inclosa a la Xarxa Natura 2000) és apta per a totes les
edats. Volem promocionar aquest entorn protegint la seva
biodiversitat i creant nous i�neraris i renovades ac�vitats
de lleure.

Campanyes de recollida de brossa a l'entorn natural

Les deixalles al bosc són les conseqüències de les males
pràc�ques d'algunes persones. L'objec�u és impulsar
campanyes de recollida de residus amb voluntaris per
endreçar el nostre entorn natural. L'Ajuntament posarà els
mitjans tècnics.
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GENT GRAN

Suport, vigilància i mobilitat per a les persones que
viuen soles

L'augment de l'esperança de vida afavoreix que hi hagi
moltes persones d'edat avançada que viuen soles.
Actualment, el servei de suport i vigilància o el de
mobilitat, en casos de trasllat al CAP o al Casal d'Avis, es
proporciona des del PIGGIC (Punt d'Informació de la Gent
Gran i Cuidadors). A hores d'ara, però, aquesta unitat és
provisional. Reforçarem el servei i donarem al PIGGIC
con�nuïtat i permanència.

Programes de millora de la qualitat de vida

Ser gran no vol dir ser inac�u. Amb la implantació de nous
programes de prevenció i formació en salut, actuacions
d'oci, cultura, exercici � sic, aprenentatge de noves
tecnologies o la promoció de vacances i intercanvis,
afavorirem la par�cipació de la gent gran. Ho farem en
col·laboració amb el Casal de la Gent Gran.

Centre de dia

Que Hostalric �ngui aquest equipament és per a nosaltres
una prioritat. Buscarem ajudes econòmiques perquè això
sigui possible.

IGUALTAT I COHESIÓ SOCIAL

La perspec�va de gènere com a referent en totes les
regidories de l'Ajuntament

La transversalitat de gènere suposa un canvi de paradigma
polí�c: de les polí�ques de dones a les polí�ques de
gènere. El nou model promourà que es �nguin presents les
necessitats de les dones i dels homes des de totes les àrees
municipals.

Un servei de Mediador Social per a integració i
situacions de convivència

La polí�ca municipal d'acollida a les persones foranes
basat en la seva integració dins la societat, el foment de
l'ús del català a l'espai públic, la integració en en�tats del
municipi o la resolució de conflictes de convivència social
o veïnal formen part de les funcions que atribuirem a la
nova figura del Mediador Social.

SEGURETAT CIUTADANA

Ordenança de mesures alterna�ves a sancions
econòmiques

Les multes coerci�ves no sempre són la solució a
l'incivisme. Hi ha casos en què la sanció econòmica d'un
jove l'acaben pagant els pares. Tenint com a finalitat les
bones pràc�ques, aplicarem mesures alterna�ves a
expedients sancionadors (hores de servei a la comunitat).

Nou model de policia de proximitat

El contacte directe amb la ciutadania ajudarà a la
prevenció de certes situacions o percepcions de risc i es
conver�rà en un element de bona convivència municipal.
Garan�m que veureu més policia a peu.

Màxim suport a l'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil i l'ADF

Les organitzacions de voluntaris encarregades de
canalitzar la col·laboració del voluntariat com a funció de
protecció civil del municipi només tenen una demanda:
suport. Des de l'Ajuntament els hi garan�m que �ndran
tota l'ajuda i col·laboració.

2. REACTIVACIÓ ECONÒMICA

EMPRESA i EMPRENEDORS

Creació d'un viver d'empreses.

Volem afavorir la posada en marxa de noves ac�vitats
econòmiques a Hostalric. Oferirem als emprenedors la
possibilitat d'u�litzar, a un preu reduït, instal·lacions
habilitades per l'Ajuntament on disposin de la
infraestructura i els serveis indispensables per començar a
treballar.

Organització de fòrums de relació empresarial i
comercial

L'Ajuntament ha d'ajudar a teixir xarxes de complicitat i
d'ajuda entre els diferents actors econòmics del municipi.
D'aquesta manera afavorirem la compe��vitat de les
nostres empreses i dels nostres comerços, i enfor�rem el
teixit econòmic local.

Increment de la par�da pressupostària des�nada als
pressupostos par�cipa�us

Si bé hem aconseguit que, durant aquesta legislatura,
l 'Ajuntament posés en marxa els pressupostos
par�cipa�us, l'assignació pressupostària ha quedat molt
lluny del nostre objec�u. Per això, ens comprometem a
incrementar els recursos econòmics per als projectes
escollits per la ciutadania.

Celebració de consultes sobre temes d'àmbit municipal,
a pe�ció d'un 5% de la ciutadania, i sobre grans obres

Un dels instruments més directes per garan�r la
par�cipació ciutadana a la polí�ca municipal és el sufragi.
Per això, d'acord amb el marc legal, convocarem consultes
sobre aquells temes que siguin considerats d'importància
cabdal, grans inversions o si ho demana per escrit un
mínim del 5% del cens de majors de 16 anys.

Assemblees de barri amb assignació pressupostària

Ningú coneix millor les necessitats del seu entorn que les
persones que hi viuen. Per això, convocarem assemblees
de barri on els veïns podran decidir com inver�r els diners
que l'Ajuntament prèviament haurà compromès per a
aquella zona o barri.

COMUNICACIÓ i NOVES TECNOLOGIES

Perfils oficials de l'ajuntament a les principals xarxes
socials

L'ajuntament estarà present a les xarxes socials més
importants (twi� er, facebook) per tal d'acostar, agilitzar i
facilitar la informació i comunicació amb els veïns.
Exis�ran enllaços per rebre informació puntual i
s'establiran normes d'ús d'acord amb el respecte i la
tolerància.

Creació d'una aplicació de l'ajuntament per a mòbils
(APP)

Serà una aplicació de mòbil gratuïta per a Android i per a
Iphone, que permetrà accedir de manera ràpida a la
informació municipal, a les no�cies, a l'agenda d'actes i es
podrà u�litzar per fer denúncies de la via pública o per
resseguir l'estat dels projectes municipals, la seva
execució i el seu finançament.

El lloc web municipal serà un espai d'informació diari

Renovarem la pàgina web conver�nt-la en una eina de
distribució de con�nguts més dinàmica, nous apartats i un
major protagonisme de l'actualitat.

TRANSPERÈNCIA

Compromís amb la transparència de tots els càrrecs de
designació polí�ca

La proliferació dels episodis de corrupció ha esdevingut un
greu impacte en la credibilitat dels polí�cs i dels par�ts. La
transparència és el valor del bon govern i serà garan�da
mitjançant la publicació de les retribucions de tots els
càrrecs de designació polí�ca.

5. ENTORN NATURAL I URBÀ DE QUALITAT

MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT

Implantació i ús d'energies renovables

L'Ajuntament ha de ser un exemple en l'àmbit de
l'eficiència energè�ca i, el seu eix d'actuació, les
campanyes de sensibilització sobre l'ús d'energies
renovables. Es fomentarà la seva implantació en edificis
municipals i s'incen�varà mitjançant deduccions fiscals la
incorporació d'energia solar tèrmica en l'àmbit privat.

Construcció d'una caldera de biomassa a la zona
espor�va

A Esquerra apostem decididament per l'estalvi energè�c.
Aprovarem el projecte d'una xarxa de calor per dotar la
zona espor�va municipal amb una caldera de biomassa.
Només amb l'estalvi en la factura de gasoil, la inversió
quedarà amor�tzada en sis anys.

Protecció del medi ambient i la biodiversitat

El patrimoni més important que tenim és el nostre entorn
natural. Vetllarem pel control dels residus abocats a la
Tordera i a la riera d'Arbúcies, per la reducció del
tractament amb fitosanitaris i per la protecció i promoció
de l'hor�cultura i les hortes.
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Inversions a la zona espor�va municipal.

La zona espor�va municipal s'està conver�nt en un
complex de primer ordre. Encaminarem l'esforç de les
noves inversions a l'adequació de l'actual pavelló 2 per
conver�r-lo en el nou poliespor�u principal amb nous
ves�dors i terra de parquet.

Regulació d'ús dels equipaments espor�us municipals.

En el marc de les funcions del nou Consell Municipal
d'Esports, vetllarem perquè l'aplicació de l'ordenança
reguladora de la zona espor�va sigui respectada i se'n faci
una ges�ó justa dels temps d'entrenaments i compe�ció
atenent les necessitats de cada club.

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC

Dinamització de la programació al Centre Cultural
Sera� Pitarra

Ampliarem l'oferta d'espectacles al Sera� Pitarra i el
nombre d'ac�vitats que s'hi realitzen, establint un sistema
de fidelització del públic i millorant les vies de comunicació
i difusió de les ac�vitats que es por�n a terme.

Agenda d'ac�vitats periòdiques a la biblioteca.

Amb l'objec�u de fomentar la lectura entre la població
dinamitzarem l'agenda d'ac�vitats de la Biblioteca
municipal: fons, cineclub, xerrades i tertúlies en anglès per
adults i infants d'entre altres.

Promoció d'una publicació periòdica i creació d'una
beca de recerca sobre història local.

La importància del patrimoni històric de la nostra vila va
molt més enllà del seu llegat arquitectònic. Es fomentarà la
publicació de treballs sobre aspectes concrets de la nostra
història local i dotarem una beca de recerca sobre història
local.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Millora de les instal·lacions de l'escola Verge dels Socors.

En l'educació dels nens i joves també hi juga un paper
fonamental l'estat de les infraestructures escolars. Per
aquest mo�u, una de les actuacions més urgents en els
pròxims quatre anys és la de millorar les instal·lacions de
l'escola Verge dels Socors.

Creació d'una aula de formació municipal

Apostem per la formació, sigui permanent, ocupacional o
de reciclatge. L'aula de formació, amb ofertes forma�ves
puntuals a cada curs, serà un espai obert per donar
respostes educa�ves, culturals, cíviques, socials i
forma�ves a tota la població adulta.

Ampliació de l'oferta de cicles forma�us a INS
Vescomtat de Cabrera.

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat
de diverses professions. Per aquest mo�u, treballarem en
col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per tal d'ampliar l'oferta de cicles
forma�us al INS Vescomtat de Cabrera.

IDENTITAT NACIONAL

Suport al procés democrà�c d'independència de
Catalunya.

El país està immers en un procés polí�c sense precedents, i
Hostalric no és aliè a la imparable revolució democrà�ca
que vivim a Catalunya. Com a càrrecs electes locals hi
donarem total suport.

4. ADMINISTRACIÓ OBERTA I EFICAÇ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Creació d'assemblees sectorials municipals

La par�cipació ciutadana no és un recurs per a moments
puntuals, sinó una manera d'entendre la polí�ca. Per això,
crearem assemblees periòdiques que informin del que fa
l'Ajuntament sobre cada àmbit, i que recullin les propostes
de la ciutadania.

Inclusió de les intervencions del públic a les actes dels
plens, i torn d'intervenció del públic abans de les
votacions

Aspirem a fer un Ajuntament par�cipa�u en el seu
funcionament. Ens comprometem a què les intervencions
del públic durant els plens siguin recollides a l'acta i a
possibilitar que les persones que assisteixen als plens
puguin intervenir abans de la votació dels regidors.
Obrirem també un canal de par�cipació popular duran el
plens via web municipal.
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OCUPACIÓ

Hostalric ha de ser en un pol de creació d'artesania i
recuperació de tècniques artesanes.

Apostem per fer d'Hostalric un poble on l'artesania sigui
coneguda i reconeguda com un dels seus atrac�us
principals. Cal recuperar tècniques i treballs que
dinamitzin una economia de pe�ta escala, de proximitat i
amb caràcter propi, allunyada de la gran indústria sense
vinculació al territori.

Creació de l'oficina de desenvolupament econòmic local

Unes polí�ques efec�ves requereixen un coneixement
e s p e c i a l i t za t . Pe r a i xò, c re a re m l ' o fi c i n a d e
desenvolupament local, un espai on centralitzar recursos i
experiències en els àmbits de les polí�ques d'ocupació,
formació, empresa i emprenedoria.

COMERÇ

És imprescindible reac�var comercialment el Nucli An�c.

La situació del Nucli An�c requereix mesures urgents i
coordinades. La promoció del comerç n'és una d'elles.
Contribuirà també a combatre el deteriorament i la
desocupació de part dels habitatges. Aprofitant el
potencial turís�c de la zona aplicarem mesures de
protecció al comerç especialitzat.

Creació d'un mercat mensual de productes ecològics i
de proximitat

Impulsarem la creació d'un mercat mensual de productes
ecològics i de proximitat, enfocat a complementar l'actual
oferta comercial. Convidarem als comerciants locals
perquè col·laborin amb aquesta inicia�va.

Vinculació de l'oferta cultural i d'oci al teixit comercial

L'Ajuntament ha de vetllar per afavorir la relació entre les
diferents ac�vitats que es porten a terme a Hostalric.
Promourem inicia�ves que beneficiïn el nostre teixit
econòmic, alhora que es potencia l'oferta cultural i de
lleure del nostre municipi.

TURISME

Impuls a les eines de promoció turís�ca a Internet

No n'hi ha prou amb tenir un bon patrimoni, hem
d'evolucionar en la seva promoció. Construirem una nova
pàgina web interac�va i molt més visual en cinc idiomes
(català, castellà, anglès, francès i alemany). Dinamitzarem
la presència a les xarxes socials i desenvoluparem una
aplicació per a disposi�us mòbils.

Establir acords amb altres administracions

Hostalric té un important patrimoni històric i natural, però
ho és encara més posat en el seu context geogràfic i en la
seva comarca. Els diferents reclams turís�cs de la comarca
de la Selva es complementen i s'enriqueixen mútuament.
Arr ibarem a acords amb altres ajuntaments i
administracions supramunicipals per oferir nous
productes turís�cs.

Diversificar l'oferta turís�ca

L'atrac�u turís�c més important pel qual és conegut
Hostalric és el seu patrimoni històric. Volem que el nostre
municipi sigui també conegut com un poble compromès
amb el medi ambient, amb la sostenibilitat i l'ecologia. Per
això, crearem una oferta turís�ca complementària a
l'actual amb el patrimoni natural i l'ecologia com a eix
principal.

3. UN POBLE CULTE, ACTIU I LLIURE

ESPORT I LLEURE

Creació del Consell Municipal d'Esports.

El Consell Municipal d'Esports serà el nou espai de
par�cipació i de decisió. Òrgan consul�u, d'assessorament
i també de ges�ó, canalitzarà les necessitats que afecten
l'esport i, en par�cular, a les en�tats espor�ves del
municipi . A l 'efecte, se' l dotarà d'una par�da
pressupostària anual.
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Inversions a la zona espor�va municipal.

La zona espor�va municipal s'està conver�nt en un
complex de primer ordre. Encaminarem l'esforç de les
noves inversions a l'adequació de l'actual pavelló 2 per
conver�r-lo en el nou poliespor�u principal amb nous
ves�dors i terra de parquet.

Regulació d'ús dels equipaments espor�us municipals.

En el marc de les funcions del nou Consell Municipal
d'Esports, vetllarem perquè l'aplicació de l'ordenança
reguladora de la zona espor�va sigui respectada i se'n faci
una ges�ó justa dels temps d'entrenaments i compe�ció
atenent les necessitats de cada club.

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC

Dinamització de la programació al Centre Cultural
Sera� Pitarra

Ampliarem l'oferta d'espectacles al Sera� Pitarra i el
nombre d'ac�vitats que s'hi realitzen, establint un sistema
de fidelització del públic i millorant les vies de comunicació
i difusió de les ac�vitats que es por�n a terme.

Agenda d'ac�vitats periòdiques a la biblioteca.

Amb l'objec�u de fomentar la lectura entre la població
dinamitzarem l'agenda d'ac�vitats de la Biblioteca
municipal: fons, cineclub, xerrades i tertúlies en anglès per
adults i infants d'entre altres.

Promoció d'una publicació periòdica i creació d'una
beca de recerca sobre història local.

La importància del patrimoni històric de la nostra vila va
molt més enllà del seu llegat arquitectònic. Es fomentarà la
publicació de treballs sobre aspectes concrets de la nostra
història local i dotarem una beca de recerca sobre història
local.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Millora de les instal·lacions de l'escola Verge dels Socors.

En l'educació dels nens i joves també hi juga un paper
fonamental l'estat de les infraestructures escolars. Per
aquest mo�u, una de les actuacions més urgents en els
pròxims quatre anys és la de millorar les instal·lacions de
l'escola Verge dels Socors.

Creació d'una aula de formació municipal

Apostem per la formació, sigui permanent, ocupacional o
de reciclatge. L'aula de formació, amb ofertes forma�ves
puntuals a cada curs, serà un espai obert per donar
respostes educa�ves, culturals, cíviques, socials i
forma�ves a tota la població adulta.

Ampliació de l'oferta de cicles forma�us a INS
Vescomtat de Cabrera.

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat
de diverses professions. Per aquest mo�u, treballarem en
col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per tal d'ampliar l'oferta de cicles
forma�us al INS Vescomtat de Cabrera.

IDENTITAT NACIONAL

Suport al procés democrà�c d'independència de
Catalunya.

El país està immers en un procés polí�c sense precedents, i
Hostalric no és aliè a la imparable revolució democrà�ca
que vivim a Catalunya. Com a càrrecs electes locals hi
donarem total suport.

4. ADMINISTRACIÓ OBERTA I EFICAÇ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Creació d'assemblees sectorials municipals

La par�cipació ciutadana no és un recurs per a moments
puntuals, sinó una manera d'entendre la polí�ca. Per això,
crearem assemblees periòdiques que informin del que fa
l'Ajuntament sobre cada àmbit, i que recullin les propostes
de la ciutadania.

Inclusió de les intervencions del públic a les actes dels
plens, i torn d'intervenció del públic abans de les
votacions

Aspirem a fer un Ajuntament par�cipa�u en el seu
funcionament. Ens comprometem a què les intervencions
del públic durant els plens siguin recollides a l'acta i a
possibilitar que les persones que assisteixen als plens
puguin intervenir abans de la votació dels regidors.
Obrirem també un canal de par�cipació popular duran el
plens via web municipal.
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OCUPACIÓ
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recuperació de tècniques artesanes.

Apostem per fer d'Hostalric un poble on l'artesania sigui
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la presència a les xarxes socials i desenvoluparem una
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ho és encara més posat en el seu context geogràfic i en la
seva comarca. Els diferents reclams turís�cs de la comarca
de la Selva es complementen i s'enriqueixen mútuament.
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L'atrac�u turís�c més important pel qual és conegut
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municipi sigui també conegut com un poble compromès
amb el medi ambient, amb la sostenibilitat i l'ecologia. Per
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l'actual amb el patrimoni natural i l'ecologia com a eix
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Creació del Consell Municipal d'Esports.

El Consell Municipal d'Esports serà el nou espai de
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GENT GRAN

Suport, vigilància i mobilitat per a les persones que
viuen soles

L'augment de l'esperança de vida afavoreix que hi hagi
moltes persones d'edat avançada que viuen soles.
Actualment, el servei de suport i vigilància o el de
mobilitat, en casos de trasllat al CAP o al Casal d'Avis, es
proporciona des del PIGGIC (Punt d'Informació de la Gent
Gran i Cuidadors). A hores d'ara, però, aquesta unitat és
provisional. Reforçarem el servei i donarem al PIGGIC
con�nuïtat i permanència.

Programes de millora de la qualitat de vida

Ser gran no vol dir ser inac�u. Amb la implantació de nous
programes de prevenció i formació en salut, actuacions
d'oci, cultura, exercici � sic, aprenentatge de noves
tecnologies o la promoció de vacances i intercanvis,
afavorirem la par�cipació de la gent gran. Ho farem en
col·laboració amb el Casal de la Gent Gran.

Centre de dia

Que Hostalric �ngui aquest equipament és per a nosaltres
una prioritat. Buscarem ajudes econòmiques perquè això
sigui possible.

IGUALTAT I COHESIÓ SOCIAL

La perspec�va de gènere com a referent en totes les
regidories de l'Ajuntament

La transversalitat de gènere suposa un canvi de paradigma
polí�c: de les polí�ques de dones a les polí�ques de
gènere. El nou model promourà que es �nguin presents les
necessitats de les dones i dels homes des de totes les àrees
municipals.

Un servei de Mediador Social per a integració i
situacions de convivència

La polí�ca municipal d'acollida a les persones foranes
basat en la seva integració dins la societat, el foment de
l'ús del català a l'espai públic, la integració en en�tats del
municipi o la resolució de conflictes de convivència social
o veïnal formen part de les funcions que atribuirem a la
nova figura del Mediador Social.

SEGURETAT CIUTADANA

Ordenança de mesures alterna�ves a sancions
econòmiques

Les multes coerci�ves no sempre són la solució a
l'incivisme. Hi ha casos en què la sanció econòmica d'un
jove l'acaben pagant els pares. Tenint com a finalitat les
bones pràc�ques, aplicarem mesures alterna�ves a
expedients sancionadors (hores de servei a la comunitat).

Nou model de policia de proximitat

El contacte directe amb la ciutadania ajudarà a la
prevenció de certes situacions o percepcions de risc i es
conver�rà en un element de bona convivència municipal.
Garan�m que veureu més policia a peu.

Màxim suport a l'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil i l'ADF

Les organitzacions de voluntaris encarregades de
canalitzar la col·laboració del voluntariat com a funció de
protecció civil del municipi només tenen una demanda:
suport. Des de l'Ajuntament els hi garan�m que �ndran
tota l'ajuda i col·laboració.

2. REACTIVACIÓ ECONÒMICA

EMPRESA i EMPRENEDORS

Creació d'un viver d'empreses.

Volem afavorir la posada en marxa de noves ac�vitats
econòmiques a Hostalric. Oferirem als emprenedors la
possibilitat d'u�litzar, a un preu reduït, instal·lacions
habilitades per l'Ajuntament on disposin de la
infraestructura i els serveis indispensables per començar a
treballar.

Organització de fòrums de relació empresarial i
comercial

L'Ajuntament ha d'ajudar a teixir xarxes de complicitat i
d'ajuda entre els diferents actors econòmics del municipi.
D'aquesta manera afavorirem la compe��vitat de les
nostres empreses i dels nostres comerços, i enfor�rem el
teixit econòmic local.

Increment de la par�da pressupostària des�nada als
pressupostos par�cipa�us

Si bé hem aconseguit que, durant aquesta legislatura,
l 'Ajuntament posés en marxa els pressupostos
par�cipa�us, l'assignació pressupostària ha quedat molt
lluny del nostre objec�u. Per això, ens comprometem a
incrementar els recursos econòmics per als projectes
escollits per la ciutadania.

Celebració de consultes sobre temes d'àmbit municipal,
a pe�ció d'un 5% de la ciutadania, i sobre grans obres

Un dels instruments més directes per garan�r la
par�cipació ciutadana a la polí�ca municipal és el sufragi.
Per això, d'acord amb el marc legal, convocarem consultes
sobre aquells temes que siguin considerats d'importància
cabdal, grans inversions o si ho demana per escrit un
mínim del 5% del cens de majors de 16 anys.

Assemblees de barri amb assignació pressupostària

Ningú coneix millor les necessitats del seu entorn que les
persones que hi viuen. Per això, convocarem assemblees
de barri on els veïns podran decidir com inver�r els diners
que l'Ajuntament prèviament haurà compromès per a
aquella zona o barri.

COMUNICACIÓ i NOVES TECNOLOGIES

Perfils oficials de l'ajuntament a les principals xarxes
socials

L'ajuntament estarà present a les xarxes socials més
importants (twi� er, facebook) per tal d'acostar, agilitzar i
facilitar la informació i comunicació amb els veïns.
Exis�ran enllaços per rebre informació puntual i
s'establiran normes d'ús d'acord amb el respecte i la
tolerància.

Creació d'una aplicació de l'ajuntament per a mòbils
(APP)

Serà una aplicació de mòbil gratuïta per a Android i per a
Iphone, que permetrà accedir de manera ràpida a la
informació municipal, a les no�cies, a l'agenda d'actes i es
podrà u�litzar per fer denúncies de la via pública o per
resseguir l'estat dels projectes municipals, la seva
execució i el seu finançament.

El lloc web municipal serà un espai d'informació diari

Renovarem la pàgina web conver�nt-la en una eina de
distribució de con�nguts més dinàmica, nous apartats i un
major protagonisme de l'actualitat.

TRANSPERÈNCIA

Compromís amb la transparència de tots els càrrecs de
designació polí�ca

La proliferació dels episodis de corrupció ha esdevingut un
greu impacte en la credibilitat dels polí�cs i dels par�ts. La
transparència és el valor del bon govern i serà garan�da
mitjançant la publicació de les retribucions de tots els
càrrecs de designació polí�ca.

5. ENTORN NATURAL I URBÀ DE QUALITAT

MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT

Implantació i ús d'energies renovables

L'Ajuntament ha de ser un exemple en l'àmbit de
l'eficiència energè�ca i, el seu eix d'actuació, les
campanyes de sensibilització sobre l'ús d'energies
renovables. Es fomentarà la seva implantació en edificis
municipals i s'incen�varà mitjançant deduccions fiscals la
incorporació d'energia solar tèrmica en l'àmbit privat.

Construcció d'una caldera de biomassa a la zona
espor�va

A Esquerra apostem decididament per l'estalvi energè�c.
Aprovarem el projecte d'una xarxa de calor per dotar la
zona espor�va municipal amb una caldera de biomassa.
Només amb l'estalvi en la factura de gasoil, la inversió
quedarà amor�tzada en sis anys.

Protecció del medi ambient i la biodiversitat

El patrimoni més important que tenim és el nostre entorn
natural. Vetllarem pel control dels residus abocats a la
Tordera i a la riera d'Arbúcies, per la reducció del
tractament amb fitosanitaris i per la protecció i promoció
de l'hor�cultura i les hortes.
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1. LES PERSONES, LA NOSTRA PRIORITAT

POLÍTIQUES SOCIALS i SALUT

Suport als col·lec�us més vulnerables

La implicació de les en�tats locals en l'atenció a
l'assistència social primària és encomiable. Malgrat tot, la
dedicació de recursos resulta a vegades insuficient. És
indispensable la col·laboració de l'Ajuntament en la lluita
contra la pobresa.

Més recursos per a les urgències socials

És prioritari el suport i l'atenció a les persones i famílies
d'acord a les necessitats puntuals, urgents i bàsiques,
prèvia valoració tècnica dels professionals de l'equip bàsic
d'atenció social. En el marc de les possibilitats
pressupostàries, s'ampliarà la dotació econòmica.

Creació d'un banc solidari de material ortopèdic

La salut és un dels principals ac�us de la població. Moltes
de les persones amb mobilitat reduïda veurien millorar el
seu benestar si poguessin accedir a les ajudes tècniques.
És mo�u suficient per crear un banc solidari de donacions i
préstecs de material ortopèdic.

HABITATGE

Programa de rehabilitació d'edificis i habitatges

Hostalric té un parc molt elevat d'habitatges envellits.
Sovint, es tracta d'habitatges buits i en mal estat o que
precisen rehabilitacions importants. El millor incen�u per
a dur a terme aquestes rehabilitacions és l'exempció del
pagament de la llicència d'obres i d'altres taxes
relacionades.

Servei gratuït i personalitzat de mediació en qües�ons
d'habitatge

La pèrdua de l'habitatge és una de les experiències més
demolidores que hom pot pa�r. La mediació entre les
famílies i els propietaris, o en�tats financeres, amb
l'objec�u de trobar solucions per evitar desnonaments o
la resolució dels conflictes de convivència són els nostres
objec�us.

Promoció de l'habitatge buit des�nat a lloguer social

La polí�ca d'habitatge passa per l'actualització del cens
d'habitatges buits i la redacció d'un protocol de mesures
de protecció dels drets dels arrendadors i dels
arrendataris. Amb la creació de la Borsa de Mediació del
Lloguer Social, part de l'estoc d' habitatges buits podrem
des�nar-lo a lloguer social.

Ordenança municipal per a la instal·lació d'energia
solar tèrmica

Dins de les mesures enfocades a l'estalvi energè�c es
redactarà una ordenança municipal regulant la instal·lació
de sistemes de captació d'energia solar per a la producció
d'aigua calenta sanitària als edificis de nova construcció.

ADOLESCÈNCIA i JOVENTUT

Un nou equipament, l'Espai Jove

Un espai de trobada amb una sala polivalent per a tallers i
ac�vitats, sales de reunions, servei d'informació i aula
mul�mèdia. Un programa estable de tallers, exposicions i
actuacions. En defini�va, un nou element de par�cipació i
d'educació en el lleure per adolescents i joves del
municipi.

El Consell de Joves com eina per potenciar la par�cipació

Impulsat directament per les en�tats juvenils d'Hostalric,
haurà de ser l'interlocutor amb l'Ajuntament en matèria
de joventut i contribuirà a fomentar i consolidar
l'associacionisme juvenil al poble.

Consolidació del Pla d'ocupació juvenil

Dins l'àmbit del Pla d'ocupació juvenil, la Brigada Jove va
ser una proposta d'Esquerra. Implantada gràcies al
programa de Pressupostos Par�cipa�us, la seva funció és
posar a disposició dels joves oportunitats laborals i donar
suport a l 'emprenedoria. Ara ho reforçarem i
consolidarem.

Programes d'ajut pel lloguer d'habitatges per a joves

Els preus elevats de lloguer associat a la precarietat laboral
dels joves fa que els sigui molt complicat independitzar-se.
La renda bàsica d'emancipació i la borsa d'habitatge per a
joves són alguns dels serveis que els facilitarem.

Potenciar l'hor�cultura i la producció alimentària de
proximitat

Apostem per incen�var el consum de proximitat, més
respectuós amb el medi ambient. Per això, treballarem per
fer d'Hostalric un referent de l'agricultura i la ramaderia
ecològiques, amb la finalitat de diversificar el teixit
produc�u i d'arrelar l'economia al territori.

ESPAI PÚBLIC

Programa marc d'actuació en neteja i enjardinament

La neteja és progrés. El programa marc d'actuació en
neteja i enjardinament que implantarem exigirà el foment
de la qualitat dels serveis, programes d'autoavaluació i
millora con�nua i programes d'educació i foment de la
coresponsabilitat de l'Ajuntament i els ciutadans. Volem
un Hostalric net i el �ndrem.

Catàleg d'espais públics

L ' à r e a m u n i c i p a l d ' H o s t a l r i c é s p e �t a i e l
desenvolupament d'actes mul�tudinaris requereix un
control dels espais públics i la seva adequació per a grans
esdeveniments. Disposarem d'un catàleg d'usos, entorn,
accessibilitat i dimensionaments.

Reordenació i planificació de l'aparcament sectoritzat

En els darrers anys ha proliferat la creació d'aparcaments
improvisats. L'increment de places s'ha fet sense mesurar
les condicions, ni la idoneïtat ni l'aprofitament. Es fa
necessària una reordenació i una nova planificació de tot
l'aparcament a tot el municipi.

Parcs infan�ls

L'envelliment progressiu dels elements instal·lats als parcs
infan�ls demana una actuació urgent. L'adequació
d'aquestes zones d'esbarjo consis�rà en la res�tució
d'elements de joc obsolets per altres de nous, la
instal·lació de noves estructures i la col·locació de terres
de seguretat.

MOBILITAT

Freqüència horària de trens

És una guerra perduda? Estem convençuts que encara hi
ha marge de negociació i accions a dur a terme per
aconseguir el que és de jus�cia. Una millora en la
freqüència horària de trens a Hostalric.

Mapa de camins escolars

No sempre coincideixen els horaris laborals dels pares i
els de l'escola. El mapa de camins escolars consis�rà a
crear una sèrie d'i�neraris a peu per fer-los en grup i
facilitar l'accés dels alumnes al centre escolar. Comptarà
amb punts senyalitzats i voluntaris organitzats.

ENTORN NATURAL

Passeig de la riera d'Arbúcies i de la Tordera

La ruta del passeig de la riera d'Arbúcies i de la Tordera
(inclosa a la Xarxa Natura 2000) és apta per a totes les
edats. Volem promocionar aquest entorn protegint la seva
biodiversitat i creant nous i�neraris i renovades ac�vitats
de lleure.

Campanyes de recollida de brossa a l'entorn natural

Les deixalles al bosc són les conseqüències de les males
pràc�ques d'algunes persones. L'objec�u és impulsar
campanyes de recollida de residus amb voluntaris per
endreçar el nostre entorn natural. L'Ajuntament posarà els
mitjans tècnics.
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03. Sergi Regàs Busquets
25 anys. Des de ben petit he estat vinculat al teixit
associatiu d'Hostalric. Treballador incansable pel
meu poble i pel meu país. Soci d'Òmnium Cultural
i de l'ANC. Autor de llibre “Cent anys de futbol a
Hostalric, 1914-2014”.

05. Laura Burgos Albareda
33 anys. Llicenciada en infermeria per la
Universitat de Vic i màster en atenció i cures
pal·liatives. Vaig treballar al consorci hospitalari
de Vic i a Sant Joan de Déu. Col·laboro amb Creu
Roja i Sant Joan de Déu Reserch Foundation en
malalties infantils. Casada i amb un fill.

07. Montserrat Duran Xamaní
52 anys. Historiadora, professora durant 15 anys i
empresària. Sempre activa a la vida associativa.
Actualment participo al grup de teatre, a la
parròquia i al club de lectura. Membre de la
comissió del Tricentenari. Al 1989 vaig ser
coautora del llibre sobre Hostalric.

09. Pep Plademunt Salvanyà
39 anys. Militant de base d'Esquerra i afiliat a la
Intersindical. Apassionat dels gossos d'atura i
admirador del món dels pastors. Actualment
treballo en l'àmbit educatiu. Regidor a
l'ajuntament d'Hostalric durant la legislatura
2003-2007.

11. Marc Busquets Roca
35 anys. Tècnic superior en recursos naturals i
paisatgístics i Enginyer Tècnic Forestal per la
Universitat de Lleida. He treballat en diverses
empreses i com autònom en projectes de gestió
forestal i ambiental i en prevenció d'incendis. Soci
d'Òmnium i col·laborador de Creu Roja

02. Xavier De la Encarnación Gòmez
37 anys. Llicenciat en Filosofia per la UAB. Vaig
especialitzar-me en Ciències Polítiques a la UOC.
Actualment, treballo com a informàtic per compte
propi. En el món associatiu he treballat amb
Intermón Oxfam i amb associacions en defensa de
la llengua.

04. Mireia Vives Camús
37 anys. Auxiliar tècnic d'educació infantil.
Hostalriquenca, casada i amb dos fills. Sempre he
col·laborat amb diverses entitats locals i en
l'organització d'activitats culturals, des dels 23
anys recolzant la candidatura d'ERC a Hostalric.

06. Nil Papiol Champagne
24 anys. Graduat en Ciències Ambientals per la
UdG. Màster en Gestió de la Biodiversitat, Medi
Ambient i Ordenació del Territori a
AgroParisTech. President d'ERC Hostalric,
membre de les JERC, WWF i simpatitzant de
l'ANC.

08. Montse Mateu Martínez
34 anys. Titulada en dinamització sociocultural.
He treballat a l'àrea de joventut de l'Ajuntament
d'Hostalric i com a monitora al casal Sol Solet
durant quatre anys. Actualment  treballo com a
auxiliar a la Biblioteca Comarcal de Blanes. Mare
de dos fills.

10. Teia Armengol Berenguer
50 anys. Estudis de Batxillerat i Curs de
Responsable de Logística i Compres per l'UOC.
Treballo a Croda des de fa 31 anys. Vaig néixer a
Hostalric, població on mai he deixat de viure. He
col·laborat en diverses associacions esportives.

01. Lluís Tubau Isern
56 anys. Nascut a Barcelona i hostalriquenc d’adopció des del 2003. Tècnic en Administració i
Comptabilitat d’Empreses per EADA i postgrau en Gestió Econòmica i Financera per l’UPF. Regidor i
portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament des del 2007. Integrant del grup de teatre d’Hostalric,
soci d’Òmnium i d’Oxfam.
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12. Roger Gombau Boadas

13. Helena Castellà Duran

14. Esteve Costa Farrés

15. Dolors Serradesanferm Codina

16. Sebastià Tena Guimerà

17. Marta Castellà Duran

18. Joan Maria Serras Vila

19. Fina Lorenzo Fernandez
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