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UNA POLÍTICA AL SERVEI
DE LES PERSONES

Benvolguts conciutadans i conciutadanes,

La candidatura del Partit Socialista de Catalunya
que encapçalo ha elaborat, com sempre, un progra-
ma de govern per als propers quatre anys ampli i
rigorós, amb propostes constructives per a una ciu-
tat madura, capaç d’avançar i donar resposta a una
societat canviant i, deixeu-m’ho dir, cada vegada
més complexa.

Aquest programa neix de l’experiència de vint-i-vuit
anys que els socialistes de Girona hem tingut l’o-
portunitat de comptar amb majories que han donat
lloc a la creació d’un model de ciutat progressista
que hem construït entre tots plegats, centrat en refe-
rències àmplies per atendre al mateix temps l’in-
terès global de la ciutat i els legítims interessos
de les persones.

Totes les propostes que hi trobareu i que són el nos-
tre compromís amb la ciutadania van associades a
un conjunt de valors que volem divulgar i volem com-
partir amb tots vosaltres.

En primer lloc, ens afirmem partidaris de lluitar per-
manentment per la igualtat, la qual cosa és la base
d’una societat lliure i el valor per excel·lència de l’es-
querra no totalitària ni dogmàtica. Per això, i conven-
çuts que una bona educació és percebuda com el
millor recurs per assegurar l’èxit social, no escati-
marem esforços ni recursos per tenir la millor xarxa
educativa local del país i ens disposem a proposar
un Pacte Local per l’Educació i a rebre les compe-
tències previstes a l’Estatut.

Per assolir el dret a la igualtat, també cal posar en
valor el dret a la diferència per garantir l’avenç de
qualsevol societat complexa. És per això que treba-
llarem per assegurar la plena integració de les dones
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a la vida cultural, social, política i econòmica de la
ciutat i per assegurar que les polítiques públiques
es tradueixin en rendes de caràcter social per a
tothom. Farem noves Escoles Bressol, potenciarem
la política de foment de l’ocupació, reforçarem tota
la xarxa de serveis a persones amb disminució, l’a-
tenció a la gent gran, afavorirem l’emancipació dels
joves resolent aspectes com l’accés a l’habitatge i
desenvoluparem tots aquells serveis que assegurin
l’equitat i afavoreixin i incrementin la igualtat.

Proposem accions en cada barri de la ciutat per millo-
rar les condicions de qualitat en l’espai públic, en els
equipaments i serveis que actuïn com a llocs de pre-
venció per evitar situacions de pobresa i margina-
ció. Volem potenciar, als barris, les condicions ade-
quades per tal que la població s’hi arreli i per tal que
s’hi generin oportunitats amb una major activitat
comercial i econòmica. Això ajuda a crear segure-
tat i major qualitat de vida i enforteix les condicions
d’igualtat.

En segon lloc, tenim l’obligació de proposar accions
per revitalitzar la democràcia des de l’acció local.
Reforçarem l’administració municipal per orientar
millor el seu treball a la ciutadania i proposarem
accions per assegurar la connectivitat amb tothom
perquè ningú es quedi al marge dels beneficis de
les noves tecnologies: implantarem progressivament
la tecnologia sense fils WI-FI a tota la ciutat i apos-
tarem per la Televisió Digital Terrestre com a eina de
relació directa i personalitzada amb els ciutadans i
ciutadanes. Activarem tots els mecanismes possi-
bles que ens permetin millorar la qualitat de la infor-
mació i n’obrirem de nous que obrin processos de
democràcia deliberadora per fer-nos a tots (polí-
tics i ciutadania) còmplices i partícipes de les polí-
tiques de la ciutat.

La cultura pròpia i la seva defensa és un valor que
situem en una posició central. Una cultura, la cata-
lana, oberta al servei de la comunitat i viva en la
mesura que respon als nous reptes de la nostra socie-
tat. La cultura és una eina de cohesió interna de la
ciutat i una marca per projectar-la cap enfora. Ha de
permetre crear un model d’oferta que, fins i tot, con-
tribueixi al desenvolupament d’una política turística
que en sigui encara més subsidiària. Volem esten-
dre la cultura a tota la població i fer-la accessible a
tothom, i en aquest sentit proposem accions per apro-
fundir en la cultura de proximitat des dels Centres
Cívics i Biblioteques, arribar a tots els públics amb
programes específics per a la gent gran i altres col·lec-
tius, proposar la creació del “carnet cultural”, facilitar
l’emergència de nous creadors, etcètera. Proposem
nous equipaments com el Centre d’Art Contempo-
rani, nous Punts de Lectura a diferents barris, la mate-
rialització del projecte de La Marfà... L’Auditori-Palau
de Congressos ha significat un autèntic revulsiu per
la ciutat i el mateix públic ho ha avalat. Treballarem
perquè mantingui una bona programació i perquè
aculli la màxima diversitat de públic.

En quart lloc, confiem en el progrés com a valor
col·lectiu. Ens interessa perquè genera riquesa, sen-
se la qual no hi ha polítiques de redistribució possi-
bles ni sensates. La ciutat està ben posicionada eco-
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nòmicament i proposem identificar nous sectors d’ac-
tivitat empresarial i definir amb el sector emprenedor
quin suport precisen per al seu desenvolupament.
Junts, agents públics i privats, amb la Universitat
de Girona i el Parc Científic i Tecnològic, trobar camins
per optimitzar l’R+D+i.Trobareu propostes per impul-
sar l’activitat econòmica de la ciutat en els sectors
de la petita i mitjana empresa, del comerç, del turis-
me de negocis, de l’hoteleria i la restauració per
garantir un progrés equilibrat i el ple accés a les noves
tecnologies i a la societat del coneixement.

El progrés implica també resoldre bé les obres per
a l’arribada del TAV i el desenvolupament de les
infraestructures per a la mobilitat i treballar amb tots
els municipis de l’àrea urbana per un futur que hem
de compartir.

Una ciutat que progressa ha de ser una ciutat en la
qual s’hi pugui desenvolupar una vida tranquil·la i
de qualitat sense que això suposi cap estancament.
Per això proposem consolidar el creixement de la ciu-
tat i fer actuacions de proximitat per millorar la qua-
litat de vida. Proposem una ciutat amb espais lliures
que fomentin l’encontre i el descans, amb carrers per
passejar, comprar i fer vida amb els amics i la famí-
lia, un medi ambient que faci entrar el bosc a la ciu-
tat sense que perdi el seu caràcter. Us proposem una
ciutat sense sorolls, sense contaminació de l’aire i
amb els rius plens de vida.

Aquesta és, en resum, la ciutat que volem construir
amb el vostre suport; i, per a fer-ho, us proposem
les mesures que segueixen. Aquesta és, n’estic
segura, la millor manera de plantejar el futur de la
ciutat que ha d’estar al servei de les persones i que
ha de fomentar una política que beu dels valors per
a definir-se.

Tot confiant compartir plegats el futur de la nostra
ciutat, rebeu el nostre agraïment i la meva més cor-
dial salutació.

Anna Pagans Gruartmoner

Candidata a L’Alcaldia de Girona
Partit dels Socialistes de Catalunya
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2. Joan Pluma i Vilanova

42 anys. Llicenciat en Història per la UAB i Màster
en direcció d’empreses per la UdG.Va ser president
del Consell Europeu de Consells Nacionals de
Joventut (1986-1990).Va treballar a l’Ajuntament de
Barcelona com a assessor tècnic de coordinació de
l’Àrea d’Afers Socials i Joventut (1988-1991). És
sotsdirector de promoció, en excedència, de la Fun-
dació Universitat de Girona Innovació i Formació.
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona des
de 1991 fins a 2004. Actualment, és primer tinent
d’alcalde i regidor d’Urbanisme. Portaveu del Grup
Socialista a l’Ajuntament i a la Diputació de Girona.
Casat, té un fill i una filla. Milita al PSC.

3. Isabel Salamaña i Serra

50 anys. Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció
Geografia) per la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Màster en Geografia Humana i Doctora en Filo-
sofia i Lletres (secció Geografia) per la Universitat
de Girona. Professora titular de Geografia Regional
a la UdG. És autora de diversos articles i publica-
cions i és docent en diversos màsters i estudis de
postgrau. És regidora des de 1991 i ha estat respon-
sable de les àrees de Planificació Territorial i Medi
Ambient. Actualment, i des de 2004, és tinent d’al-
calde i regidora de Presidència i de Mobilitat, Coor-
dinació Territorial i Seguretat. Casada, té una filla.
Milita al PSC



7

4. M. Àngels Freixenet i Bosch

49 anys. Diplomada en Ciències Empresarials al
Col·legi Universitari de Girona i Llicenciada en Eco-
nòmiques i Empresarials per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Professora d’Ensenyament Secun-
dari. Formadora del Departament d’Ensenyament
en l’etapa d’implantació de la reforma. Ha treballat
a l’Institut d’Ensenyament Secundari de Calella del
Maresme, al Centre Ocupacional “Pedraforca” de l’I-
NEM, a l’Escola d’Hosteleria i Serveis Sant Nar-
cís, de la qual fou directora, a l’Escola Industrial Sant
Narcís i a l’Institut de Celrà, del qual formà part de
l’equip directiu. Des de 2003 és tinent d’alcalde i regi-
dora d’Hisenda. Casada, té un fill i una filla.

5. Ponç Feliu i Latorre

31 anys. Llicenciat en Biologia i en Ciències Ambien-
tals per la Universitat de Girona. Màster en Gestió
Pública del Medi Ambient i Sostenibilitat per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Membre fundador
de l’Ateneu Naturalista de Girona. Ha treballat en
temes d’educació ambiental i seguiment de fauna.
En l’actualitat treballa en una consultoria ambiental
i fa el seguiment de la fauna al Parc Natural de Cap
de Creus. Autor de llibres sobre divulgació de l’en-
torn natural i el paisatge i directiu d’entitats com la
Xarxa de Custòdia del Territori i els Amics del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i consorcis
com el de les Gavarres, Alba-Ter i Vies Verdes. Ha
estat regidor des de 1999 de les àrees de Medi Natu-
ral, Esports, i actualment és tinent d’alcalde i regi-
dor de Medi Ambient i Sostenibilitat. Casat, té un fill.
Milita al PSC.



8

6. Amèlia Barbero i Rivera 

66 anys. Graduada Social. Màster en Dret del Tre-
ball i de la Seguretat Social per la Universitat Pom-
peu Fabra. És funcionària del cos tècnic de l’Admi-
nistració de la Seguretat Social. Ha estat Directora
provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS) a Girona i actualment n’és la sots-directora
de Pensions i Subsidis. Regidora de Governació i
Règim Interior des de 1999. Milita al PSC.

7. Victòria Saget i Bosch 

51 anys. Diplomada en Magisteri. Especialitat Pre-
escolar per l’Escola de Mestres de Girona, llicencia-
da en Filosofia i Lletres, secció Ciències de l’Edu-
cació per la Universitat Autònoma de Barcelona, i té
també el Diploma de mestra de català de l’ICE. És
mestra parvulista i ha estat coordinadora de cicle,
Cap d’estudis i Directora de l’escola Migdia. Funda-
dora i coordinadora de la revista de l’escola “La Xin-
xeta”, participa en la redacció d’ “El Tarlà”. És mem-
bre del Consell Escolar Municipal en representació
del sector de directors de centres de primària i els
dos darrers cursos en representació del sector mes-
tres sindicats de la FETE- UGT. Casada, té dos fills
i dues filles.
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8. Ignasi Thió i Fernández de Henestrosa 

35 anys. Tècnic especialista en informàtica, obtin-
gut a l’Institut de Montilivi de Girona, i Diplomat en
Empresarials per la Universitat de Girona i màster
en direcció d’empresa per aquesta mateixa Univer-
sitat. Ha estat Cap de compres i logística a Gas Gas
Motos i Cap de compres d’una empresa producto-
ra de maquinària tèxtil. Actualment, és gerent de
dues empreses de venda de vehicles industrials de
Girona. Ha estat membre de diverses entitats cultu-
rals i esportives de Girona. És regidor des de 2003,
actualment de Difusió Cultural.

9. Maria Lluïsa Faxedas i Brujats

33 anys. Llicenciada en Història de l’Art per la Uni-
versitat de Girona, va realitzar els seus estudis de
Doctorat a la Universitat Pompeu Fabra; propera-
ment defensarà la seva tesi doctoral. Actualment és
professora associada d’Història de l’Art Contempo-
rani i d’Art Contemporani a Catalunya a la UdG. Ha
estat becària de recerca i Coordinadora del Màs-
ter en Comunicació i Crítica d’art de la FUdGIF, en
el qual actualment imparteix classes. És membre de
la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis i de l’Ins-
titut del Patrimoni Cultural de la UdG. Publica regu-
larment articles i estudis sobre art contemporani i
ha participat en el comissariat de diverses exposi-
cions. Regidora des de 2003, ha estat regidora de
Patrimoni cultural i de Joventut fins al 2004; d’ales-
hores ençà, és regidora de Cultura i des del 2006
també d’Educació. Milita al PSC.
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10. Josep M. Jofre i Vilanova

41 anys. Treballador del Servei Territorial de Carre-
teres de la Generalitat de Catalunya, actualment en
excedència. Ha estat Secretari General de la Sec-
ció Sindical de la FSP-UGT del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques de Girona. Ha estat
membre directiu de diferents entitats esportives de
la ciutat i secretari d’organització de la Joventut
Socialista de Catalunya a Girona, i avui ho és de l’A-
grupació de Girona del PSC i conseller nacional. Ha
estat regidor des de 2004. Actualment és regidor
d’Esports.

11. Glòria Plana i Yanes

39 anys. Llicenciada en Dret per la UNED. Ha rea-
litzat el cursos de doctorat en Dret a la Universitat
de Girona. És advocada i cap de l’Assessoria Jurí-
dica de la UdG, on treballa des de 1991. Ha estat
membre del Claustre, de la Junta de Govern i del
Consell Social de la Universitat de Girona. Ha par-
ticipat en nombrosos seminaris de gestió jurídica i
legal de les universitats i ha elaborat materials for-
matius per als estudis de Dret de la Universitat Ober-
ta de Catalunya. És regidora de Desenvolupament
Local i Promoció de la ciutat des de 2004. Casada,
té dos fills i una filla. Milita al PSC.
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12. Salvador Vilagran i Torras

52 anys. És tècnic en cooperatives i màster en Des-
envolupament Organitzacional, ha realitzat estudis
de ciències empresarials i enginyeria de camins,
canals i ports.També ha realitzat cursos en matèria
de formació de formadors, estratègia comercial i
comerç exterior i fiscalitat. És Director d’Agència de
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Desen-
volupa també activitats empresarials en l’àmbit de
la ramaderia. Regidor d’Organització Administrativa
des de 2006. És membre de l’executiva de Federa-
ció del PSC. Casat, té tres filles.

13. Xavier Amores i Bravo 

28 anys. Enginyer Industrial per la UdG, va realitzar
els estudis de doctorat en Organització d’Empreses
en el programa Innovation, Information Technologies
and Organisations a la UdG, ha obtingut el Diploma
d’Estudis Avançats i està preparant la tesi doctoral.
Treballa com a Delegat del Centre d’Innovació i Des-
envolupament Empresarial (CIDEM) a Girona i és pro-
fessor associat a la UdG en els àmbits de Creació
d’Empreses, Estratègia, Màrqueting i Innovació. Ha
treballat com a consultor en estratègia i innovació en
projectes per empreses i organismes, tant a Catalun-
ya com a nivell internacional. Ha participat com a
docent en diversos màsters vinculats amb la Direcció
d’Empresa a la UdG i a la UPC. Conseller Nacional
del PSC des de 2004 i vocal de l’Executiva de Fede-
ració del PSC de les Comarques Gironines. S’incor-
pora a la candidatura del PSC per primera vegada.
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14. Helena Calvelo i Fragoso 

54 anys. Llicenciada en Història Contemporània per
la UB.Treballa a l’Administració de l’Institut de Celrà.
És una activista social. Ha participat en associacions
i moviments socials durant els últims 30 anys. Presi-
denta de l’Associació de Veïns de Montjuïc (1997-
2005) i Presidenta de la Federació d’Associacions de
Veïns de Girona des de l’any 1999 al 2005. Va presi-
dir la Taula Ciutadana “Dona i Ciutat” del projecte Ciu-
tat i Igualtat del IV Programa d’Acció per a la Igualtat
de la CE. Va formar part del procés participatiu per a
l’elaboració de l’Agenda 21 i el PALS com a membre
del Consell de la Sostenibilitat. En l’actualitat treballa
al Col·lectiu per la Igualtat de Girona, a la Coordina-
dora dels Col·lectius i Grups de dones de Girona.
Forma part de la Comissió Ciutat Igualtat i és mem-
bre del Consell editorial del Punt Diari. S’incorpora a
la candidatura del PSC per primera vegada.

15. Isabel Llauger i Ribas 

40 anys. És llicenciada en Filologia Hispànica.Va ser
responsable en l’organització de l’Olimpíada Cultural
a Banyoles amb motiu dels Jocs Barcelona’92 i ha
estat professora de secundària.Des de l’abril del 2001,
treballa com a Coordinadora de Programes de la Fund-
ació UdG: Innovació i Formació. És responsable de
promoure noves activitats formatives de postgrau i
especialització, dels programes Educació i Família, la
Gent Gran i Majors de 25 anys. S’ocupa de les rela-
cions amb col·legis professionals i institucions de la
província de Girona. Ha coordinat la Secretaria Cien-
tífica del 5è Congrés Nacional de les Persones Grans
de Catalunya. És membre de la Junta Directiva del
GEIEG (Cap de la Comissió Social) i membre de la
Comissió de Turisme de la Cambra de Comerç de Giro-
na. Casada, té un fill i una filla. S’incorpora a la candi-
datura del PSC per primera vegada.
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16. Joaquim Ruhí i Brunsó 

Té 52 anys. És Llicenciat en Biologia per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a pro-
fessor d’ensenyament secundari des de 1977, i els
darrers 21 anys ha estat professor de Biologia a l’Ins-
titut Carles Rahola i Llorens. Ha estat Director d’aquest
centre d’ensenyament des de 1991.Casat, té una filla
i un fill. S’incorpora a la candidatura del PSC per pri-
mera vegada.

17. Maria de la Seo Ruiz Borredà 

48 anys. Enginyera Tècnica en Electrònica Industrial.
Actualment, és la Presidenta de l’Associació de Veïns
de Domeny, Pla de Domeny i Taialà de la ciutat de
Girona i Presidenta de la Coral Si Fa Sol de Girona.
Casada, té dues filles. És independent i s’incorpora a
la candidatura del PSC per primera vegada.
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18. Jesús Marimón i Giménez 

48 anys. Metge traumatòleg. Actualment, està fina-
litzant un màster en Política Sanitària i n’ha cursat
un altre en matèria de Valoració del Dany Corporal.
Ha exercit la seva professió en diferents centres
públics i privats de la ciutat de Girona i actualment
treballa a l’Hospital de Figueres. És Coordinador de
la Sectorial de Salut del PSC a Girona, membre del
Consell de la Federació de Girona i membre de la
Comissió Nacional Sectorial de Salut del PSC. Està
casat i té una filla. S’incorpora a la candidatura del
PSC per primera vegada.

19. Pere Simón i Castellano 

20 anys. Estudiant de tercer curs de Dret a la Uni-
versitat de Girona. Ha participat en jornades de for-
mació en matèria jurídica i té el grau mitjà de Música
en l’especialitat de piano atorgat pel Conservatori de
Música Isaac Albéniz de Girona. És director musical
de la Cobla Principal de Banyoles. Des de juliol de
2006 fins a l’actualitat, treballa com a col·laborador de
l’àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona, en el
projecte Norma Civil. És primer secretari de la JSC
del Gironès, vice-president de l’Associació Moviment
Universitari Socialista. Membre del Senat dels Joves
de Girona. S’incorpora a la candidatura del PSC per
primera vegada.
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20. M.Teresa Guerrero i Sánchez 

21 anys. Tècnic d’Activitats Físico-Esportives. Treba-
lla de responsable de dues botigues a Girona. És atle-
ta del GEiEG i actualment campiona de Catalunya i
subcampiona d’Espanya de marxa atlètica. S’incorpo-
ra a la candidatura del PSC per primera vegada.

21. Àlex Sáez i Jubero

37 anys. Llicenciat en Dret per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i Màster en polítiques públiques i
socials per la Universitat Pompeu Fabra-John Hop-
kins. És advocat en exercici especialitzat en respon-
sabilitat civil i dret de l’assegurança. Ha estat Presi-
dent de Joves advocats de Girona i membre de la Junta
del Col·legi d’Advocats. Regidor de l’Ajuntament de
Girona des de 1994 fins a 2004 de Cultura, Esports,
Cooperació, Joventut i Personal. Diputat per Girona a
Corts Generals des del 2004, on ha estat ponent entre
d’altres de la Llei de retorn dels Papers de Salaman-
ca, de la Llei de reforma de la propietat intel·lectual, la
Llei d’accés a la professió d’advocat i procurador i la
Llei de societats professionals. Primer secretari de l’a-
grupació del PSC a Girona des del 2000.
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22. Pia Bosch i Codolà

45 anys. Llicenciada en Filosofia i Lletres especiali-
tat Psicologia per la Universitat Autònoma de Barce-
lona i Màster en Teràpia Familiar per la mateixa Uni-
versitat. Membre de l’equip psicoterapèutic
“Plataforma”, ha estat responsable dels Serveis de
Psicologia de diversos instituts de Girona. Ha estat
professora de la Universitat de Girona (al departament
de Psicologia). Regidora de l’Ajuntament de Girona i
Portaveu del grup socialista al Consell Comarcal del
Gironès des de 1995 fins al 2004.Delegada del Govern
de la Generalitat a Girona des de 2004 fins al 2006,
any que és escollida diputada pel PSC al Parlament
de Catalunya. És secretària de Coordinació Institucio-
nal de l’Executiva de la Federació del PSC a les comar-
ques gironines. Casada, té dues filles.

23. Joan Manuel del Pozo i Álvarez

58 anys. Doctor en Filosofia per la UB. Professor titu-
lar de Filosofia de la Universitat de Girona. Autor de
diversos estudis, articles i llibres sobre ètica, política i
societat i editor i traductor al català de Ciceró. Ha estat
diputat a Corts Generals pel PSC de 1982 a 1996. Fou
ponent, entre d’altres, de les lleis d’objecció de cons-
ciència i prestació social substitutòria, de la Llei de
Propietat Intel·lectual i de la Llei General de Publicitat.
Ha estat Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Girona, regidor delegat de Participació, Informació i
Relacions Ciutadanes, Cooperació i Desenvolupament
i Educació. Portaveu del Grup de Diputats Socialistes
a la Diputació de Girona. Membre del Consell Esco-
lar de Catalunya i un dels coordinadors del Pacte
Nacional per a l’Educació. Ha estat Conseller d’Edu-
cació i Universitats. Actualment, és diputat al Parla-
ment de Catalunya. Casat, té dues filles. Milita al PSC.
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24. Núria Arnay i Bosch

57 anys. Llicenciada en Dret per la Universitat de Bar-
celona. Directora dels Serveis Territorials de Treball i
Indústria de 2004 a 2006 i Directora de Treball, actual-
ment. Regidora de 1983 fins a1991. Casada, té dues
filles. Milita al PSC.

25. Joaquim Nadal i Farreras 

59 anys. Doctor en Història per la UB. Ha estat profes-
sor de la Universitat de Liverpool i professor d’Histò-
ria de Catalunya de la UAB.Va ser Director del Col·legi
Universitari de Girona entre 1978 i 1979 i és cate-
dràtic d’Història Contemporània de la UAB des del
1987, adscrit a la Universitat de Girona des del 1992.
Alcalde de Girona del 1979 al 2002 i President de la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) del 1981
al 1995. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya
des de la II legislatura, president del Grup Parlamen-
tari Socialista (1995-1999) i portaveu del Grup Par-
lamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi (1999-2003).
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (2003-
2006) i conseller de la Presidència (2006). És autor
de diversos llibres i articles d’història i d’assaig sobre
les ciutats i la política. Membre de l’Executiva Nacio-
nal del PSC. Casat, té un fill i una filla.



18

26. Narcís Amagat i Prat 

Jubilat. Membre del Consell Municipal de la Gent Gran
de Girona, membre del consell consultiu del Consell
Comarcal de la Gent Gran, membre del Comitè de
la Creu Roja.1er.Secretari d’Unió de Jubilats.Col·labo-
rador de la revista d’El Roure. Milita al PSC.

27. Marta Nadal i Jiménez

30 anys.Tècnic Especialista en imatge i so.Treballa a
l’Administració Pública. Secretària de comunicació de
l’Executiva de Girona i consellera nacional del PSC.
Està casada i té una filla.

SUPLENTS
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28. Marc Lamuà i Estañol 

26 anys. Llicenciat en Història i Història de l’Art per
la Universitat de Girona. Actualment, cursa estudis de
Doctorat d’Iconografia a la UdG. Secretari d’organit-
zació i finances de la JSC Agrupació de Girona. Mili-
ta al PSC.

29. Gemma Martínez i Villagrasa 

41 anys. Diplomada en Treball Social per la EUTS
de l’ICESB. És Cap de programes del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt.Membre de la Mesa Per-
manent de les Secretaries de la Dona i de Polítiques
Socials del PSC.
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11 PRIORITATS DE GOVERN

1. Aprofitarem les oportunitats que l’aero-
port ara mateix ens facilita –i les que el
TAV ens possibilitarà ben aviat– per pro-
jectar-nos decididament a Europa amb
tota l’expectativa clara de noves oportu-
nitats d’avenç (comercial, cultural,
social…) que això comporta.

2. Cercarem el consens necessari per orde-
nar de manera respectuosa i harmòni-
ca el territori a partir del Pla Director
Urbanístic de l’Àrea Urbana i promourem
un Pla Estratègic en aquest àmbit per
projectar plegats (institucions públiques,
societat civil, organitzacions econòmi-
ques, culturals i cíviques) el futur de l’à-
rea urbana de la ciutat.

3. Col·laborarem amb la Universitat de Giro-
na per a la creació de la futura Facultat
de Ciències de la Salut o de Medicina a
Sarrià de Ter; un equipament de referèn-
cia nacional que representa, al seu torn,
una oportunitat d’equilibri territorial.

4. Treballarem conjuntament amb les orga-
nitzacions econòmiques de cara a des-
envolupar projectes estratègics empre-
sarials i per fomentar la localització
atractiva per empreses innovadores i d’alt
valor afegit.

5. Construirem, com a mínim, dues noves
escoles bressol (una a Domeny i una altra
a Montilivi) i cercarem nou sòl per a cons-
truir-ne dues més (a l’Eixample i al Güell).

6. Desenvoluparem el Parc Cultural del Mig-
dia: nou Centre d’Art Contemporani i nova
Biblioteca Central de Girona.

7. Construirem un nou Pavelló d’Esports a
la Devesa i noves pistes de bàsquet a
Can Gibert del Pla, a Sant Narcís i a la
frontissa de Santa Eugènia.

8. Establirem unes categories de vials:
“carrers per passar” (v40), “carrers per
estar” (v20) i “carrers d’ús compartit” (v30)
amb l’objectiu de garantir una major segu-
retat per a tothom i la reducció de la velo-
citat dels vehicles.
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9. Desenvoluparem el Pla Especial del
Parc de les Pedreres i definirem els
plans d’usos de la Devesa i del castell
de Montjuïc.

10. Crearem l’Oficina d’Emancipació Juve-
nil; un espai de referència en el qual
els joves podran disposar d’informació
i de recursos en matèria d’habitatge,
de formació i de treball. L’objectiu és
poder cooperar amb eficàcia en la seva
emancipació.

11. Convertirem les actuals Taules Territo-
rials en Consells Territorials de Barri per
tal de promoure al màxim la participa-
ció veïnal des del propi territori.
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1. LA CIUTAT AMBICIOSA I QUE
PROGRESSA PER FER CRÉIXER
LES OPORTUNITATS

1.1 La referència necessària de l’espai europeu

La dimensió Europea, en tots els àmbits de la vida
econòmica, social, cultural o territorial, és, avui, una
realitat absolutament tangible. Europa ha esdevin-
gut una realitat molt més propera i ara tenim un refe-
rent institucional: l’Euroregió, dins el marc de la qual
Girona i el territori que aquesta ciutat vertebra tenen
un futur de progrés i unes noves oportunitats de pro-
gressar. Ens proposem aprofitar aquesta oportuni-
tat, incorporant-nos a l’opció estratègica nacional en
matèria de biomedicina i associar a aquest esforç la
Universitat de Girona, definint un espai nou i propi
d’acció en matèria cultural i contribuint amb una polí-
tica pròpia de foment de la recerca, el desenvolupa-
ment i la innovació, a l’esforç col·lectiu que els cata-
lans ens proposem en aquest context.

1.2 Un entorn dinàmic: les comarques gironines 

Formem part d’un territori, les comarques gironines,
que ha demostrat a bastament la seva capacitat
de créixer i desenvolupar-se amb un equilibri que
ha merescut elogis. Hem estat un territori que ha
crescut per sobre de la mitjana catalana, amb un alt
nivell de renda, tant si el comparem amb el con-
junt de Catalunya com amb el conjunt d’Espanya.

Girona és la capital d’unes comarques en les quals
es pot trobar riquesa empresarial, dinamisme social
i una notable activitat cultural. Ho trobem en un con-
text territorial –ben ric en patrimoni natural i histò-
ric– que es conserva a partir d’un grau important de
sensibilitat conservacionista amb uns costos pel futur
assumibles en termes de sostenibilitat. Estem pre-
parats per les noves oportunitats que l’entorn euro-
peu ens possibilita i per cooperar plegats per enfor-
tir-nos mútuament i posicionar-nos correctament en
aquest nou context.

1.3 El moment de consolidar les grans infras-
tructures del transport 

Sense cap mena de dubte, en el decurs dels pro-
pers anys es posaran en funcionament infrastructu-
res de comunicació a les comarques gironines llar-
gament reivindicades pel territori. Les seves
característiques –implantació, execució d’obres i
entrada en funcionament– marcaran fortament el
debat territorial dels propers mesos. És essencial
posicionar-se clarament sobre aquest fet en aquest
debat electoral.

L’Alta Velocitat i la xarxa de rodalies, en matèria ferro-
viària, ens permetran reorganitzar el sistema de
transport públic a Girona i el conjunt de l’àrea urba-
na i en la possibilitat d’una reforma urbana notable.

L’any 2007, començaran els treballs per al desdo-
blament de l’antiga N-II, s’iniciaran les obres del ter-
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cer carril de l’autopista AP-7, del nou enllaç a Giro-
na Centre per Domeny i els treballs per a la cons-
trucció d’un nou pont a Pedret.

L’aeroport de Girona ens connecta amb una xarxa
important de ciutats europees i de la Península Ibè-
rica. Donarem el màxim suport al desenvolupament
de l’aeroport i garantirem la connexió de l’aeroport
amb altres sistemes de transport en relació a les
comarques de Girona (tren, tram-tren i busos).

1.4 La Universitat i el futur 

La Universitat de Girona és un element clau de futur
per a Girona. Que s’accentuarà amb l’entrada en ple
funcionament del Parc Cientific i Tecnològic de la
UdG i podrà créixer amb la futura Facultat de Cièn-
cies de la Salut o de Medicina i amb les accions pen-
dents per a complertar el Campus del Barri Vell.
La Universitat està preparada per acollir aquests
nous projectes, i l’Ajuntament de Girona donarà
suport i col·laborarà amb la UdG en aquests nous
reptes.

1.5 Una visió estratègica: la innovació al cor de
l’àrea urbana

Girona és un exemple del protagonisme que adqui-
reixen les polítiques públiques vinculades al progrés
econòmic com a dinamitzadors de la resta de l’ac-
tivitat de la ciutat. El suport decidit a una iniciativa
com el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat
de Girona o la posada en marxa de l’Auditori/Palau
de Congressos són un clar exemple dels quals no
se’n coneixerà tot el seu impacte i abast a curt ter-
mini. Les prioritats que es defineixin en els propers
anys poden condicionar el futur desenvolupament
econòmic de la ciutat i de part de l’entorn territorial
proper i, en aquest sentit, les nostres prioritats seran
la recerca, el desenvolupament i la innovació com a
elements fonamentals per garantir un progrés eco-
nòmic, social i cultural equilibrats i el ple accés a la
societat del coneixement.

2. GIRONA, UNA CIUTAT AL SERVEI DE
LES PERSONES

Ens proposem 

Construir una ciutat tranquil·la, d’espais amables,
que fomenti la trobada, l’intercanvi, la curiositat, amb
ritmes de vida que promoguin la vida familiar i faci-
litin la conciliació de les pràctiques laborals, les fami-
liars i les cíviques. Un espai públic que aporti sere-
nor a la vida quotidiana.

Aprofundir en una ciutat que educa, que mostra
i difon hàbits saludables, sostenibles i solidaris, que
funciona orgànicament i fa partíceps del seu funcio-
nament a totes les persones que hi viuen i que ho
fa en el decurs de tota la vida. I que faci de l’inter-
canvi, del joc i de l’oci un valor i un mitjà de cohesió
social.
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Assolir una ciutat que acull i integra per fomen-
tar el veïnatge, les relacions en el seu dedins, que
trenqui les barreres que creen una vida accelera-
da i reclosa exclusivament en l’àmbit privat.

Progressar en una ciutat equipada en serveis de
capitalitat, que és capaç de donar oportunitats de
negoci, de generació de riquesa en uns termes de
cooperació amb tots els municipis que formen part
de la seva àrea urbana i que pot traduir aquesta capa-
citat en la reducció de barreres socials i a favor de la
garantia d’un creixement sostenible i sostingut.

2.1 La ciutat activa i solidària

2.1.1 L’àrea urbana; fer estendre un model de 
progrés contrastat 

Des del PSC, volem que el futur de l’àrea urbana es
basi en el manteniment d’un paisatge que té un altís-
sim valor i que ens fa atractius com a territori, de
la consolidació del caràcter individual de cadascú
per fer valer la nostra identitat, de la potenciació
de mitjans de transports que assegurin la connecti-
vitat i la relació i d’un creixement urbà, econòmic i
demogràfic de l’àrea urbana que es distribueixi amb
criteris compartits per tothom.Volem cooperar, tam-
bé, en la creació i gestió d’infrastructures, de ser-
veis i d’equipaments que presten altres adminis-
tracions i gestionar els que ens convingui administrar
com a col·lectivitat. Estem convençuts que coope-
rar per compartir tots aquests serveis significarà
estructurar una xarxa de prestacions més àmplia i
per a tothom. Per fer-ho possible, tots els munici-
pis hi han de poder participar. Ens proposem de
redactar i aprovar, plegats, el Pla Director Urbanís-
tic de l’Àrea Urbana de Girona i obrir un debat entre
institucions públiques, societat civil, organitzacions
econòmiques, culturals i cíviques per definir conjun-
tament un Pla Estratègic de l’Àrea Urbana.

2.1.2. Més dinamisme empresarial i una millor 
activitat econòmica

La ciutat, actualment, es troba ben posicionada eco-
nòmicament, per la seva situació estratègica, per la
seva oferta empresarial i també per les seves infraes-
tructures tant físiques com del coneixement. L’Audi-
tori-Palau de Congressos representa una molt bona
eina de cara a consolidar la ciutat de Girona com
a destinació de turisme de negocis, el turisme gas-
tronòmic –un dels segments turístics, juntament amb
el turisme cultural–, el turisme familiar i el turisme
verd que presenta el Pla de Foment Turístic per a la
ciutat de Girona.

Volem continuar creant productes i serveis per al
progrés de la ciutat com són: treballar per l’adapta-
bilitat de les persones i les empreses; fomentar l’ac-
tivitat econòmica; fomentar la innovació i la creativi-
tat; i, mitjançant acords amb la ciutadania (empresa,
treballadors i altres agents), impulsar projectes
engrescadors (consorcis, convenis de col·laboració,
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plans de dinamització, comissions de treball de
comerç i turisme...) i generadors de valors afegits
(compromís, coparticipació, articulació, coordinació,
col·laboració) des de la ciutat i per a la ciutat.

Mesures per donar suport a la promoció empresarial

• Donarem suport al teixit econòmic local.
• Promourem la creació d’un Observatori Econòmic.
• Impulsarem línies estratègiques empresarials en
el sector de les indústries culturals, l’alimentació
avançada, el patrimoni, el turisme i els serveis inten-
sius en coneixement tecnològic.

• Dinamitzarem la creació d’espais i oportunitats per
l’encontre, la reflexió i la creativitat al servei de la
innovació.

• Donarem suport al Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona de cara a facilitar la transfe-
rència tecnològica i que esdevingui centre d’acolli-
da d’empreses innovadores.

• Articularem formació adreçada a l’empresa que s’o-
rienti a l’adaptabilitat, creativitat, polivalència i auto-
nomia de les persones.

• Estendrem l’establiment de zones Wi-Fi a la ciutat.
• Impulsarem mecanismes per a l’encontre entre el
talent i el capital de risc.

• Estudiarem la manera de crear una zona per a
implantar empreses estratègiques.

Mesures per al foment de l’ocupació 

• Farem créixer les accions per a la creació 
d’ocupació.

• Fomentarem la creació del Consorci de l’Ocupació
a Girona.

• Crearem recursos que puguin garantir la forma-
ció de la persona al llarg de la vida.

Comerç i mercats: accions per a la dinamització i la
promoció comercial

• Promourem un congrés sobre el comerç a la ciu-
tat de Girona.

• Col·laborarem per elaborar plans de dinamització
comercial i d’altres programes per a la reforma i
adaptació del comerç.

• Fomentarem l’associacionisme de comerciants per
a la promoció i dinamització comercial.

• Potenciarem la formació en noves tecnologies adre-
çada als comerciants.

• Estudiarem les possibilitats d’organitzar mercats a
l’aire lliure en diferents barris de la ciutat (Sant Nar-
cís, Santa Eugènia o Pont Major) per promoure el
comerç de proximitat dels barris.

• Reordenarem l’entorn del Mercat del Lleó.
• Estudiarem la manera d’ocupar espais lliures de
Mercagirona amb empreses de serveis a majoris-
tes de fruita i verdura.

• Treballarem per la dinamització de la zona comer-
cial i donarem suport a les de nova creació.

Accions en matèria de turisme

• Potenciarem el programa “Girona, tot l’any”.
• Reforçarem la promoció turística de la ciutat.



• Promourem la creació, a Girona, d’un Centre d’A-
colliment Turístic.

• Fomentarem la realització de pel·licules filmades a
Girona.

• Ens proposem formar part del Centre de Recerca
d’Indústries Turístiques (CRIT).

• Ens incorporarem a l’European Cities Marketing.
• Executarem les accions del Pla de Foment Turístic
de la ciutat: la gastronomia, la cultura, la natura i la
dinamització del territori.

• Estudiarem la conveniència de crear el Consorci
de Turisme de Girona.

Fires i congressos

• Promocionarem la ciutat com a seu del mercat de
reunions.

• Desenvoluparem el Pla de Comercialització de l’Au-
ditori-Palau de Congressos.

• Desplegarem accions dins l’àmbit del turisme de
negocis.

• Assegurarem el treball conjunt de Fira de Girona
i Auditori-Palau de Congressos per a la promoció
d’activitats comercials i congressuals.

• Impulsarem la modernització de les instal·lacions
de Fira de Girona.

2.2 La ciutat tranquil·la i amb entorns de qualitat

2.2.1 Una ciutat amable i de qualitat

Propostes de cara a consolidar el creixement de
Girona

• Redactarem el Pla Especial de les Pedreres, el de
Campdorà de Dalt i el del Parc de la Creueta i defi-
nirem els plans d’usos de la Devesa i del castell de
Montjuïc.

• Executarem el projecte d’urbanització del Pla de
Baix de Domeny.

• Avançarem en la transformació de sectors indus-
trials en residencials i comercials: redactarem els
PEMU dels sectors carretera de Barcelona i de
Destil·leries al Pont Major i executarem la Unitat
d’Actuació Pont de la Barca-Fontajau.

• A mesura que avancin les obres del nou centre
penitenciari de Figueres, redactarem amb la Gene-
ralitat de Catalunya el Pla Especial de Millora Urba-
na de la Presó al Pont Major.

• Redactarem el Pla Especial Ferroviari i vetllarem
per un desenvolupament segur i diligent de les
obres del ferrocarril a la ciutat.

• Adoptarem un criteri sistemàtic de redacció d’A-
vanç de Projectes per als projectes més significa-
tius d’urbanització i de reforma urbana.

• Promourem nou sòl per crear 600 habitatges socials
més a la ciutat.

• Activarem les previsions del Pla Director del Sane-
jament de l’Àrea Urbana.

• Assegurarem que el projecte del nou pont a Pedret
satisfaci les necessitats d’adaptació a l’espai de les
ribes del Ter i que s’executi correctament.

• Seguirem les obres de desdoblament de l’AP-7 i
del nou accés a Girona Centre per garantir que
s’instal·lin pantalles acústiques en els trams urbans.
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• De cara a fomentar la participació ciutadana, adop-
tarem un criteri sistemàtic de redacció d’Avanç de
Projectes per als projectes més significatius d’ur-
banització i de reforma urbana.

Actuacions de proximitat per a la millora de la qua-
litat de vida a Girona

• Equipaments educatius

• Crearem dues noves escoles bressol (una a
Domeny i una altra a Montilivi) i obtindrem sòl per
a executar-ne dues més.

• Promourem dos IES (un a Sant Narcís i un a Vila-
blareix).

• Promourem 3 CEIP (un a l’antic Pericot, un altre
a Domeny i un tercer a la zona sud).

• Treballarem per aconseguir el Campus de Ciències
de la Salut al sector de Mas Boscosa (Sarrià de Ter).

• Serveis administratius

• Promourem el nou edifici judicial al barri del Güell.
• Proposarem que l’antic convent de Sant Josep sigui
destinat a edifici consistorial.

• Centres culturals

• Crearem el Parc Cultural de l’Eixample amb la cons-
trucció del Centre d’Art Contemporani i la nova
Biblioteca Central de Girona.

• Promourem, a Fontajau, el Nou Arxiu Històric de
Girona.

• Crearem més de 3.000 m2 de serveis cívics i cul-
turals a la Marfà.

• Reformarem l’antic cinema Modern per destinar-lo
a Sala de Cinema, Centre per a la Gent Gran del
Barri Vell i habitatges de protecció.

• Estudiarem la creació d’una Biblioteca a Sant Narcís.

• Equipaments sanitaris

• La Generalitat de Catalunya reformarà l’hospital
Josep Trueta.

• Promourem l’obertura d’un nou CAP i un nou equi-
pament sociosanitari associat al sector dels Químics.

• Facilitarem nou sòl per ampliar els CAP de Monti-
livi i Taialà.

• Promourem la reconversió del Centre d’Especiali-
tats del Güell en un CAP quan les especialitats del
Güell es puguin atendre al nou Trueta.

• Equipaments esportius

• Construirem un nou Pavelló d’Esports a la Devesa.
• Redactarem el projecte per a una sala d’activitats
a la Piscina de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla.

• Construirem pistes de bàsquet a Santa Eugènia, a
Can Gibert del Pla i a Sant Narcís.

• Equipaments cívics i socials

• Ampliarem el Centre Cívic del sector Est.
• Reformarem el Teatre del Centre Cívic de Sant
Narcís.
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• Cercarem sòl o local per crear un Centre Social
al Güell.

• Ampliarem la Fundació Centre d’Acolliment i Ser-
veis Socials.

• Via púbica i espais lliures 

• Replantejarem les voreres del sector comprès entre
els carrers Migdia, Barcelona, Caldes de Monbui
i Riu Cardener.

• Crearem un espai de passeig a la frontissa de San-
ta Eugènia.

• Reurbanitzarem el carrer Devesa per fer-lo d’ús
preferent per a vianants.

• Executarem les obres de la Plaça Independència i
del Passeig Canalejas i serà també d’ús preferent
per a vianants.

• Impulsarem que la reforma de la Casa de la Cul-
tura comprengui també la dels espais que l’envol-
ten; vincularem a aquest projecte la millora urba-
nística del carrer Sant Francesc i la Plaça de la
Diputació d’acord amb els criteris d’ordenació del
Barri Vell.

• Definirem el projecte del Parc de la Creueta.
• Dotarem de nous espais públics l’antic Mercat de
Santa Eugènia.

• Reformarem els carrers Maçana i Orient.

• Habitatge i conjunts edificats

• Crearem nou sòl per promoure més de 600 habi-
tatges socials a Girona.

• Farem habitatges tutelats per a gent gran a les Vol-
tes d’en Rosés.

• Redactarem un pla de reforma interior del sector
dels pisos blancs del Pont Major.

• Promourem la instal·lació d’ascensors als pisos de
Vila Roja.

• Definirem el Pla Especial de Reforma Interior del
barri de Font de la Pólvora.

• Seguirem executant el “Pla de Barris” de Santa
Eugènia i Can Gibert del Pla.

• Proposarem una segona candidatura dins el “Pla
de Barris” de la Generalitat de Catalunya.

El repte de l’impacte de l’Alta Velocitat a Girona

Volem, sobretot, assegurar un bon desenvolupament
de la seva execució i una bona ordenació dels espais.
Per això,

• Participarem en la definició i organització d’aquells
aspectes dels treballs que puguin afectar la vida
quotidiana de la ciutat.

• Avançarem la instal·lació dels sistemes de monito-
rització de les obres abans que aquests s’iniciïn.

• Crearem comissions de seguiment dels treballs.
• Assegurarem l’execució successiva dels traçats
d’alta velocitat i convencional.

• Minimitzarem els impactes a la ciutat, sobretot al
Pont Major.

• Garantirem la connectivitat dels serveis de roda-
lies amb altres sistemes de transport i una estació
plenament intermodal.

• Desenvoluparem el Pla Especial Ferroviari garan-
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tint que unifiqui urbanísticament tot l’espai allibe-
rat, que apropi els barris i la seva activitat i en resol-
gui els accessos amb comoditat i seguretat.

• Alliberarem l’espai que ocupen els terraplens i el
viaducte per a zones lliures i per a la connectivi-
tat nord-sud de la ciutat; millorarem la qualitat urba-
na d’aquest eix bo i evitant que quedi hipotecada
la possibilitat de construir-hi un tramvia.

2.2.2. Una mobilitat per a una ciutat que busca 
l’accessibilitat universal

• Redactarem un manual de “bones practiques” d’ac-
cessibilitat i mobilitat que en determini les caracte-
rístiques per a cada carrer o àmbit de la ciutat.

• Jerarquitzarem la xarxa viària de la ciutat, consi-
derant la xarxa bàsica com a “carrers per passar”
(velocitat màxima de 40 Km/h), la xarxa local com
“carrers per estar” (velocitat màxima de 30 Km/h)
i altres vies o zones d’ús preferent per a vianants
(velocitat màxima de 20 km/h).

Per anar a peu

• Dissenyarem una xarxa d’itineraris per a vianants
a cada barri i de cadascun d’ells al conjunt de la
ciutat.

• Millorarem la seguretat del passos de vianants.
• Facilitarem un accés segur als equipaments, espe-
cialment a les escoles.

• Seguirem millorant i creant zones de jocs infantils
segurs amb l’objecte de crear espais de relació
intergeneracionals a cada barri (amb l’objectiu d’ins-
tal·lar-ne un cada 400 m).

• Instal·larem bancs a les voreres per fer més agra-
dable l’itinerari a peu de les persones grans i n’a-
gruparem alguns a efectes de facilitar l’encontre i
la conversa.

• Farem un pla de renovació de voreres.
• Revisarem el Pla d’Accessibilitat de la ciutat en l’a-
compliment d’assolir una ciutat sense barreres a
la via pública.

Per anar en bicicleta

• De cara a promoure carrers d’ús compartit, sen-
yalitzarem la xarxa local (vies o zones) de velo-
citat 30.

• A les cruïlles semaforitzades, instal·larem senya-
lització per facilitar als ciclistes els tombs a la dre-
ta i crearem passadissos directes protegits.

• Millorarem la seguretat d’espera per a bicicletes i
motos.

• Continuarem instal·lant aparcaments per a bici-
cletes.

• Dissenyarem les xarxa de carrils per a bicicletes a
la xarxa bàsica de la ciutat. I seguirem promovent
les “vies verdes” per a ciclistes.

• Promourem campanyes de l’ús de la bicicleta, del
seu ús cívic i segur.

• Promourem una campanya d’identificació de bici-
cletes i punts de lloguer.
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Per anar en moto

• Incrementarem la xarxa d’aparcaments per a motos.
• Garantirem la seguretat d’espera en els passos de
vianants.

• Farem campanyes sobre la necessitat d’utilitzar el
casc i mesures de conducció segures.

Per anar en bus

• Col·laborarem estretament amb el Consorci de
Transport Públic de l’àrea de Girona (ATM) per asso-
lir en la major brevetat possible la integració tarifa-
ria de tots els operadors de transport públic (bus,
tren i taxis) per funcionar en xarxa, optimitzar itine-
raris i l’oferta de mitjans de transport, facilitar els
transbordament, la intermodalitat i la mobilitat.

• A partir de l’ATM, proposarem a la Generalitat de
Catalunya la creació de carrils de bus segregat a
l’àrea metropolitana de Girona i a l’accés de la ciu-
tat de Girona.

• Universalitzarem l’adaptació del transport públic de
la ciutat (TMG) i la introducció de mesures de segu-
retat per als cotxets dels infants.

• Promourem la finestra única de transport públic en
la nova estació de busos (estació de Girona).

• Renovarem tota la flota de transport públic amb
vehicles eficients energèticament.

• Augmentarem rutes, millorarem la velocitat comer-
cial del bus urbà i treballarem per obtenir en totes
les rutes urbanes freqüències de 15 minuts.

• Estudiarem on i com implementar el taxi-bus en
zones amb poca població.

• Promourem la gratuïtat del transport públic per a
tots els nens i nenes/ nois i noies fins a 12 anys.
Facilitarem la targeta bus-70 a totes les persones
de Girona de 70 anys en avant, les quals poden
gaudir de 30 viatges mensual gratuïts; en aquest
mateix sentit, revisarem els criteris d’adquisició de
la targeta bus-65 de cara a ampliar facilitats a una
major part de la població.

• Aplicarem polítiques de tarifes reduïdes per als
estudiants universitaris, treballarem amb empre-
ses i administracions per organitzar desplaçaments
dels seus treballadors i promourem la targeta bus-
comerç.

• Renovarem totes les marquesines de la ciutat i
construirem plataformes d’accés.

• Promourem la instal·lació d’un sistema d’informa-
ció audiovisual sobre el bus a les parades.

Per anar en cotxe 

• Aplicarem el Pla de Seguretat per reduir la perillo-
sitat dels carrers i reduir la sinistralitat en el trànsit.

• Implantarem, d’acord amb el veïns i atenent les
necessitat del comerç, “l’àrea verda” per a residents.

• Promourem aparcaments subterranis al Parc de
Vista Alegre, a Sant Ponç i a Bonastruc ça Porta:
executarem el de la Plaça del Pallol i el de la fron-
tissa de Santa Eugènia i en construirem en super-
fície a Vila Roja i a Font de la Pólvora.

• Treballarem per crear una àrea única de taxi dins
l’àrea urbana de Girona.
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Per anar en tren

• Treballarem per millorar els trens de rodalia en fre-
qüència i en qualitat del servei.

• Amb la Generalitat i a través de l’ATM, ens propo-
sem repensar el futur ferroviari de les comarques
de Girona en el sentit d’impulsar noves línies ferro-
viàries i nous enllaços: dues noves estacions (bai-
xadors) a la ciutat (una al nord i l’altra al sud); sol·lici-
tarem que en la Nova estació de TAV a l’aeroport
es creï un enllaç amb el del tren convencial (amb
desviament de l’eix ferroviari actual a partir de Cal-
des de Malavella) i que es garanteixi l’arribada d’un
nou eix ferroviari procedent de les comarques inte-
riors de Catalunya (Lleida-Vic) i que, al seu torn,
es construeixi un enllaç ferroviari Lloret-Blanes amb
l’estació de Sils.

Altres mesures

• Promourem el programa “Comerços i Serveis sen-
se barreres” per universalitzar l’accés als establi-
ments, en especial a les persones amb mobilitat
reduïda.

• Estudiarem la implementació d’un sistema de ges-
tió i control d’incidències a la via pública.

2.2.3 Perquè la natura entri a la ciutat

Mesures relatives a espais naturals, paisatge i bio-
diversitat

• Implicarem la societat civil en la preservació dels
rius de la ciutat a través d’iniciatives de custòdia i
d’apadrinaments de trams dels nostres rius.

• Treballarem per garantir un cabal digne i ecològic
al riu Ter.

• Amb l’ADF durem a terme accions de manteniment
de camins i neteja de boscos bo i fomentant espais
oberts, pastures i agricultura.

• Vetllarem per la protecció de les espècies animals
i vegetals més amenaçades.

• Treballarem per seguir acondicionant i regulant els
punts d’accés al riu i les pesqueres.

• Gestionarem l’Àrea de Caça de Girona amb la
col·laboració de les dues colles caçadores del
senglar.

• Promourem la restauració de zones humides a les
Hortes de Santa Eugènia, Sant Daniel i Palau i a
les Deveses d’en Bru.

• Executarem tota l’Anella Verda de Girona.
• Crearem prop de 200 hortes municipals de lloguer
a les Hortes de Santa Eugènia.

• Continuarem potenciant els Recursos Educatius
com a eix prioritari de les polítiques educatives del
medi.

• Realitzarem les Jornades de Medi Natural.
• Farem campanyes de foment d’actituds respectuo-
ses amb el nostre medi.

Propostes en matèria de parcs i jardins

• Aprovarem un Pla d’Usos de la Devesa i vetllarem
per la seva salut.
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• Fomentarem la vegetació autòctona, més adap-
tada al nostre clima i hàbitats.

• Crearem un sistema de seguiment de l’estat de
salut dels arbres i plantes de la ciutat, encarrega-
rem plans de gestió dels boscos públics de la ciu-
tat i realitzarem un inventari detallat dels boscos,
jardins, parcs i espais naturals per al seu manteni-
ment i preservació.

• Elaborarem un Pla de Podes que especifiqui en
detall el calendari d’actuacions de poda de l’arbrat
de tots els carrers i places.

• Potenciarem el rec d’espais verds amb aigua de
freàtic i utilitzarem espècies del país de baix reque-
riment hídric.

Actuacions entorn del cicle de l’aigua

• Juntament a l’Agència Catalana de l’Aigua, fina-
litzarem les obres d’ampliació de la depuradora de
Girona i de la potabilitzadora.

• Instal·larem mètodes estalviadors d’aigua en tots
els edificis de propietat municipal.

• Instal·larem un filtre autonetejant cada any fins a
completar els principals sobreixidors dels col·lectors.

• Estudiarem l’ús dels recursos hídrics del freàtic per
a rec de jardins, neteja de carrers i altres usos
públics.

• Treballarem per a minimitzar encara més les pèr-
dues de la xarxa d’aigua.

• Durem a terme la recuperació de les fonts a Sant
Daniel i Campdorà.

Propostes relatives a salut pública i als animals

• Extremarem el treball per al control dels gossos de
la ciutat.

• Crearem colònies de gats amb controls sanitaris i
esterilitzacions dels exemplars.

• Redactarem una nova ordenança de gossos, gats
i animals domèstics.

• Realitzarem campanyes de cara a promoure l’a-
dopció d’animals domèstics i continuarem aplicant
l’eutanàsia zero.

Accions per controlar la contaminació i la regula-
ció d’activitats

• Treballarem per a comptar amb més estacions de
control de la qualitat i la quantitat de l’aigua.

• Realitzarem el mapa bàsic i actualitzat de l’emis-
sió d’ones en tots els carrers de la ciutat.

• Realitzarem seguiments de la qualitat de l’aire a la
ciutat.

• Promourem una ciutat sense sorolls.
• Garantirem que l’oci nocturn existent sigui compa-
tible amb el descans de tots els veïns.

Política sobre energia

• Estendrem el pla de renovació i millora de l’enllu-
menat públic de la ciutat.

• Impulsarem l’aplicació del Pla d’Estalvi Energètic
dels edificis de titularitat municipal.

• Promourem l’ús de les energies renovables als edi-
ficis municipals.
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• Seguirem produint energia i gas.
• Fomentarem l’evolució en matèria d’eficiència ener-
gètica de l’edificació.

• Introduirem criteris de sostenibilitat energètica en
el tractament dels espais lliures públics i privats.

• Fomentarem l’ús d’energies renovables i netes en
el transport.

2.2.4 Una ciutat acollidora perquè recicla 
és neta tothora.

• Potenciarem el reciclatge a la ciutat, la recollida
selectiva a tots els barris i la recollida orgànica.

• Millorarem la neteja viària.
• Potenciarem la recollida selectiva i el reciclatge als
grans productors.

• Potenciarem la recollida selectiva i el reciclatge als
mercats.

• Establirem un sistema de vigilància per evitar la
presència d’abocadors incontrolats dins el terme.

• Modificarem les ordenances de convivència per
disposar de majors recursos d’actuació davant de
conductes incíviques relatives amb l’ús dels espais
comuns i les donarem a conèixer.

2.2.5 Barris tranquils, barris segurs

• Redactarem i mantindrem actualitzat un mapa sobre
els llocs amb major accidentalitat; on hi ha un més
alt grau de conflictivitat i un mapa sobre la percep-
ció en termes de seguretat.

• Formarem la policia perquè pugui incidir com a
mediadora en els conflictes del barri, per controlar
el compliment de les normes bàsiques de convi-
vència, per tenir cura de la seguretat viària i per
prevenir i resoldre conflictes.

• Aprofundirem en el desplegament de la policia de
barri, donarem informació sobre els seus torns, les
seves principals tasques i referència immediata de
contacte i promourem les vies adequades d’una
bona relació d’aquesta amb la ciutadania.

• Actuarem de manera coordinada entre les diferents
institucions públiques competents en la detecció o
resolució dels problemes de seguretat de qualse-
vol tipus.

• Realitzarem reunions a partir de la Taules Territo-
rials per poder consensuar actuacions amb les
organitzacions del barri i planificar-ne les prioritats.

• Potenciarem un sistema públic d’atenció a partir de
l’Oficina d’Atenció a les Víctimes.

• Farem públics els compromisos de serveis a par-
tir de la Carta de Serveis de la Policia amb l’objec-
tiu de respondre amb més eficiència a les reclama-
cions i suggeriments.

2.3 La ciutat culta que educa i ofereix serveis que
fomenten la igualtat

2.3.1. Girona, una referència cultural

• Potenciarem les programacions de qualitat adre-
çades a tots els públics.
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• Facilitarem que la cultura sigui un dret a l’abast de
tothom.

• Promourem la conservació, recuperació i difusió
del nostre patrimoni artístic.

• Redactarem un Pla Estratègic de l’Acció Cultural a
la ciutat i a l’àrea urbana que ens permeti decidir de
manera consensuada quines han de ser les línies
estratègiques de creixement i desenvolupament.

Accions per a la cultura de proximitat, la participa-
ció i els nous públics

• Les biblioteques i els centres cívics es convertiran
en autèntics espais “de cultures” per atendre la
diversitat i la multiculturalitat i porta oberta a tothom
al conjunt de la programació cultural.

• Convertirem el carnet de soci de les biblioteques
municipals en un carnet cultural de Girona.

• Farem del projecte Qltura Jove un dinamitzador de
les activitats culturals.

• Posarem els nostres recursos a l’abast de la ciuta-
dania per tal de facilitar tant la seva formació com
la seva expressió artística.

Propostes sobre equipaments culturals

• Crearem, a la zona de l’Eixample, el Parc Cultu-
ral del Migdia amb la construcció de la nova Biblio-
teca Provincial i el Centre d’Art Contemporani.

• Desenvoluparem el projecte de la Marfà, un nou
centre sociocultural situat a Santa Eugènia.

• Reformarem el Teatre del Centre Cívic de Sant Nar-
cís per fer-hi activitat escènica.

• Crearem una sala de música (pop, rock, i derivats)
per al públic jove que sigui complementari amb els
altres espais de la ciutat i de l’àrea urbana.

• Consolidarem la xarxa de lectura pública.
• Cooperarem amb l’Estat perquè construeixi, a Fon-
tajau, el nou Arxiu Històric de Girona.

• Crearem un Centre de Col·leccions a Mas Xirgu.
• Donarem suport i col·laborarem en la reforma de
la Casa de Cultura.

Propostes sobre activitats i programacions culturals

• Potenciarem les programacions del Teatre Munici-
pal de Girona. El Centre Cultural la Mercè acollirà
aquells projectes més experimentals en l’àmbit de
les arts escèniques, així com les exposicions d’art
vinculades als artistes locals. L’Auditori-Palau de
Congressos oferirà programacions que combinin
els diversos estils musicals.

• Dinamitzarem els espais públics com a espais de
cultura (el projecte de la Biblioplaça). I estudia-
rem la manera d’obrir al públic les biblioteques
escolars.

• Difondrem el llegat literari històric i facilitarem la
formació dels que volen ser escriptors a través del
projecte “Gironalletres”.

• Impulsarem el Servei Educatiu Musical amb la par-
ticipació de l’Auditori-Palau de Congressos, l’Es-
cola Municipal de Música i el Centre de Recursos
Educatius de la Devesa.

• Col·laborarem amb les entitats que treballen en
l’àmbit de la cultura popular.
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Accions de suport a la creació i a la formació artística

• El Centre Cultural la Mercè actuarà com a platafor-
ma de suport i llançament de projectes experimen-
tals i d’artistes joves.

• Participarem activament en el Centre d’Arts Escè-
niques de Salt-Girona.

• Farem de l’Auditori el referent pel que fa a la pro-
ducció musical de casa nostra.

• Donarem suport a les activitats que es fan a la ciu-
tat. Participarem, també, en el fons de producció
audiovisual d’Arpagi.

• Potenciarem l’Escola Municipal d’Art i l’Escola Muni-
cipal de Música, així com altres centres com l’Es-
cola Municipal de Dansa de Celrà o l’Escola de tea-
tre El Galliner.

• Farem de la TDT un mitjà de comunicació obert a
la difusió i promoció de projectes culturals basats
en les noves tecnologies.

• I establirem línies de promoció de les indústries
culturals a la nostra ciutat.

Mesures en matèria de patrimoni, museus, arxius i
recerca arqueològica

• Farem les obres de restauració i adaptació de la
casa Masó i posarem en marxa la Fundació Masó.

• Continuarem col·laborant en els Plans Directors de
la Catedral i Sant Feliu.

• Potenciarem els centres de recerca de la ciutat i,
pel que fa als arxius, mantindrem una política acti-
va per a la captació de nous fons documentals.

• Desenvoluparem el projecte de “Gironamuseus”.
• Promourem la restauració i adequació del Refugi
antiaeri del Jardí de la infància i promourem la recer-
ca arqueològica.

• Potenciarem els recursos monumentals i patri-
monials per tal de convertir-los en recursos per
al turisme.

• Treballarem en l’estudi i la difusió de la història dels
barris i col·lectius que han tingut presència en la
ciutat.

Girona i la cultura en el territori

• Treballarem amb altres municipis pel Centre d’Arts
Escèniques la xarxa de lectura pública i centres
d’art i de creació propers.

• Juntament amb la Generalitat, crearem el Consor-
ci de Biblioteques i l’ens de gestió del Centre d’Art
Contemporani.

• Participarem activament en el Consorci Transver-
sal i la Red de Juderías. I impulsarem intercanvis
de produccions i d’artistes.

• Farem de Girona una de les ciutats de referència
en l’àmbit de l’Euroregió en matèria cultural, espe-
cialment pel que fa a les arts escèniques.

2.3.2 Educació, educació i educació

Accions per a la millora de l’educació

• Proposem desenvolupar un Pacte Local per a l’E-
ducació que permeti consensuar amb les famí-
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lies, els alumnes i tots els agents implicats les
polítiques educatives de la ciutat, dins el marc
competencial existent, per tal de millorar l’esco-
la sostinguda amb fons públics. El Consell Esco-
lar Municipal serà l’òrgan de debat i d’acord d’a-
questes polítiques educatives.

• Doblarem els recursos econòmics destinats al Pla
de manteniment i de millora dels edificis escolars.

• Amb l’acord de tots els agents implicats, treballa-
rem per garantir la distribució de tots els alum-
nes en condicions equitatives en tots els centres
de la ciutat.

• Obrirem els patis de les escoles que es trobin en
els sectors més mancats d’espais públics i poten-
ciarem les biblioteques escolars.

• Ampliarem l’oferta de Recursos Educatius adre-
çats a les escoles.

• Farem del CEM (Consell Escolar Municipal) l’òrgan
de debat de les polítiques educatives de la ciutat
i l’espai per debatre i consensuar les línies mes-
tres del Pla Local per a l’Educació.

La ciutat educadora

• Potenciarem “L’Ajuntament dels Nens i les Nenes”
i impulsarem iniciatives similars per als adolescents.

• Ampliarem l’edifici de l’Escola Municipal de Música.
• Ampliarem l’oferta de programes de formació per
a les famílies. Cooperarem amb l’Escola d’Adults i
amb el Consorci de Normalització Lingüística, espe-
cialment en els programes de formació lingüística
per a immigrants. Desenvoluparem iniciatives entorn
de la importància del concepte d’Educar al llarg de
la vida.

• Treballarem en la millora i renovació dels progra-
mes d’educació en el lleure.

• Adoptarem estratègies d’obtenció de millor rendi-
ment escolar.

• Impulsarem el Projecte Integral de Formació Pro-
fessional per tal d’afavorir la formació professional,
contínua i ocupacional de totes les persones.

• Donarem un nou impuls al projecte “Girona, ciu-
tat educadora”.

2.3.3 La igualtat de les persones 

• Reforçarem els mitjans d’integració que es poden
desenvolupar en el marc educatiu per combatre les
desigualtats.

• Potenciarem els centres cívics com a punts de tro-
bada social i cultural oberts al conjunt de ciutadans
i ciutadanes i a totes les entitats gironines.

• Les famílies fan ciutadans

• Estudiarem la implantació d’una cultura municipal
de conciliació familiar; també en aquells serveis
concertats amb el sector privat.

• Iniciarem una experiència pilot d’obertura en hora-
ri tarda-vespre d’una escola bressol adreçada a
famílies que, per la seva situació laboral o espe-
cial, necessiten aquest suport (monoparentals, tre-
balls de torns, guàrdies...).
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• Per donar més suport a les famílies amb fills petits
i adolescents

• Potenciarem les Escoles de Pares i Mares;
• Obrirem una línia de consulta on-line sobre temes
d’interès que preocupen als adolescents/infants,
així com als pares i mares;

• Promourem la gratuïtat dels transport públic per als
fills/filles menors de 12 anys.

• Augmentarem el suport per a la realització d’acti-
vitats extraescolars.

• Per a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat

• Enfortirem el “servei d’atenció a famílies” i, dins d’a-
quest, l’equip d’intervenció en violència domèstica
i de gènere;

• Durem a terme campanyes per a la corresponsa-
bilització dels pares en l’atenció i l’educació dels
fills/es.

• Per a la infància en risc

• Utilitzarem l’esport i les manifestacions culturals
com a instruments de reinserció i prevenció;

• Consolidarem als barris la Xarxa de Centres Oberts.

Accions dels serveis socials. La promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a la dependència.

• Redefinirem el sistema de serveis socials per a sim-
plificar el seu funcionament i poder fer front a l’aug-
ment de la demanda.

• Donarem suport a les famílies amb infants amb
necessitats especials i/o amb persones mancades
d’autonomia.

• Demanarem el traspàs dels centres cívics i els casals
de la gent gran de la Generalitat de Catalunya.

• Aprofundirem en el treball de coordinació entre els
serveis socials i els serveis sanitaris (CAPS).

• Ampliarem la cobertura de l’atenció domiciliària
a mesura que es vagi desplegant la Llei de
Dependència.

Les persones grans. Polítiques de promoció i 
participació.

• Crearem un Centre de Recursos i serveis per a les
persones grans que integri tota la informació de
serveis (oficina d’atenció) per aquestes persones
i llurs familiars.

• Incrementarem el nombre de tallers i programes
especialitzats adreçats a la promoció i preven-
ció de la salut i que ajudin a millorar la qualitat
de vida.

• Augmentarem els serveis de teleassistència, l’a-
tenció domiciliària de suport personal, els àpats a
domicili, els serveis de neteja i cura de la llar i el
programa “Viure i conviure”.

Les persones amb discapacitat física, psíquica i sen-
sorial i amb malaltia mental.

• Anirem suprimint les barreres arquitectòniques dels
espais públics.
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• Lluitarem per suprimir les barreres tecnològiques.
• Farem campanyes de sensibilització i educació per
suprimir les barreres psíquiques.

• Demanarem a la Generalitat que legisli amb rapi-
desa la necessària adequació dels nostre marc
legal en matèria de contractació laboral amb per-
sones amb discapacitat.

Infrastructures per al treball social

• Posarem en funcionament el Centre Cívic de Taia-
là-Germans Sàbat, ampliarem el del sector Est i
reformarem la Marfà com a centre cívic i cultural;
convertirem l’actual Biblioteca Salvador Allende en
centre destinat a joves. Ampliarem la Fundació Cen-
tre d’Acolliment i Serveis Socials.

2.3.4 Equipament i serveis per a l’esport

• Centrarem la política esportiva en la reforma i
ampliació d’instal·lacions esportives.

• Durem a terme un pla de suport als clubs de petan-
ca de la ciutat.

• Formularem un pla de millora i adequació de pis-
tes públiques.

• Desenvoluparem un programa especial per inte-
grar els discapacitats a la pràctica esportiva.

• Potenciarem l’esport com un element d’integració
i de cohesió social, de millora de la salut, qualitat
de vida i benestar.

• Impulsarem projectes de turisme esportiu.
• Els clubs de la ciutat seran prioritaris en l’ús
d’instal·lacions esportives.

• Potenciarem la formació en la gestió esportiva.
• Remodelarem el complex esportiu de la Devesa, obri-
rem a la pràctica lliure l’estadi Fèlix Farró, crearem
noves pistes de tenis i pàdel i posarem al dia el fron-
tó; crearem un pavelló poliesportiu amb sala de mus-
culació, activitats dirigides i de tecnificació de Judo.

• Redactarem el projecte per a la construcció d’u-
na sala d’activitats dirigides i més vestidors a la pis-
cina coberta de Can Gibert del Pla.

2.3.5 Ciutat i barris connectats al món 

• Treballarem per al desenvolupament de les tecno-
logies de la informació i la seva generalització en
quant a ús per part de la població.

• Promourem la implantació de la tecnologia d’accés
sense fils a internet a tota la ciutat.

• Doblarem el nombre de punts d’accés a internet
en equipaments municipals i continuarem la lluita
contra la “fractura digital”.

2.3.6 La ciutat que educa en els valors 
de la cooperació

Accions per a fomentar el valor de la solidaritat

• Generarem una política transversal de cooperació.
• Establirem vincles per a un nou agermanament
amb una zona del Senegal.
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• Enfortirem els agermanaments amb Bluefields i
Farsia, així com el protocol amb Nueva Gerona.

• Impulsarem i potenciarem la capacitat d’acció de
les ONG solidàries de la ciutat per a la realització
de projectes.

• Dotarem de nous formats els recursos educatius.

Accions i serveis de cooperació

• Crearem la Casa de la Cooperació, un espai on les
entitats de cooperació puguin adreçar-se i fer-ne
ús per a reunions i d’altres activitats.

• Elaborarem un pla director de solidaritat i cooperació.
• Durant el 2008, destinarem l’1% dels ingressos pro-
pis del pressupost a cooperació com un pas mes
per arribar a mig termini al 0,7% del total d’ingres-
sos destinats a cooperació.

2.3.7 Una ciutat sense diferències de gènere

La ciutat que acull bones pràctiques

• Realitzarem cursos de formació ocupacional, espe-
cialment adreçats a dones, per tal d’inserir-les al
mercat laboral.

• Participarem activament en el nou projecte d’inte-
gració professional de la ciutat en l’àmbit dels ser-
veis a les persones.

• Desplegarem més recursos i accions per a les
dones víctimes de la violència de gènere i perquè
puguin recuperar els seus fills i filles.

• Establirem polítiques femenines en l’urbanisme de
la ciutat i a la via pública.

• Col·laborarem en la recuperació de la memòria his-
tòrica de les dones de la nostra ciutat.

Una administració compromesa

• Impulsarem el Tercer Pla Transversal de Gènere
dins l’Ajuntament.

• Elaborarem un codi de bones pràctiques empresa-
rials per fer-lo extensiu al conjunt del teixit empre-
sarial de la ciutat.

• Facilitarem la conciliació i la guarda de nens en
les ofertes de formació per a la promoció interna
municipal.

• Adequarem les proves d’accés a l’administració
local a la qualitat de gènere quan s’escaigui.

• Formarem els i les caps d’àrea i comandaments en
perspectiva de gènere.

Una ciutat en la qual els i les joves es poden
emancipar

• Continuarem reconeixent l’associacionisme juve-
nil dotant-lo de suport econòmic i tècnic.

• Reformarem el Senat per fer-lo més operatiu, cone-
gut i obert.

• Donarem suport a les accions dels joves creadors
i vetllarem perquè la programació d’activitats cul-
turals contingui propostes d’interès per a joves i
adolescents.

• Estudiarem una línia de bus que estigui disponible
els dijous, divendres i dissabtes a la nit.
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• Potenciarem el Centre Jove com a espai de refe-
rència d’informació i d’educació per a la salut adre-
çat a la gent jove.

• Crearem una oficina d’emancipació juvenil perquè
treballi els tres eixos fonamentals: educació, treball
i habitatge.

• Acostarem al màxim L’Estació-Espai Jove a tots els
joves de Girona.

2.4 La ciutat oberta, austera i en diàleg permanent

2.4.1 La participació als barris i de ciutat

Convertirem les actuals Taules Territorials en Con-
sells Territorials de Barri de cara a promoure al
màxim la participació veïnal des del propi territori.

• Continuarem treballant en el si dels Consells Muni-
cipals (visió de ciutat sobre una competència) com
a òrgans de participació sectorials.

• Potenciarem la figura del/la regidor/a de barri.
• Descentralitzarem els serveis administratius.
• Consolidarem la xarxa d’oficines d’informació i aten-
ció al ciutadà i en crearem de noves.

• Revisarem la Bústia de Suggeriments del web muni-
cipal per fer-la més útil a la participació.

• Incrementarem la col·laboració amb les entitats
ciutadanes per al desenvolupament de projectes
i activitats.

2.4.2. L’ administració municipal en la societat de
la informació i el coneixement

Actuacions per crear una administració en xarxa 

• Adequarem l’administració local per atendre l’in-
crement de la població, noves competències i nous
serveis.

• Desenvoluparem el procés de millora contínua mit-
jançant les Cartes de Serveis.

• Incrementarem el nombre de tràmits i gestions que
es poden realitzar utilitzant el web municipal.

• Desenvoluparem projectes de gestió documental,
documentació electrònica i protecció de dades.

• Ampliarem l’oferta de documentació digitalitzada
accessible mitjançant internet.

• Volem aconseguir que les bases de dades de l’ad-
ministració siguin accessibles i interoperatives apli-
cant el principi d’unicitat.

• Digitalitzarem més processos administratius i
implantarem la signatura electrònica.

• Garantirem la conservació de la documentació
electrònica.

Accions municipals per garantir la connectivitat a
tothom

• Implantarem, progressivament, la tecnologia sen-
se fils WI-FI als barris de Girona.

• Apostarem per la Televisió Digital Terrestre (TDT)
en tant que és una eina que permet una certa inter-
activitat i utilitza continguts digitals; en aquest sen-
tit, volem que esdevingui un instrument important
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de relació directa i personalitzada amb els ciuta-
dans i les ciutadanes.

2.4.3 Una fiscalitat municipal adient als objectius d’u-
na ciutat ambiciosa i progressista

• Establirem polítiques de redistribució de rendes en
la normativa fiscal local.

• Exigirem un millor finançament.
• Aplicarem mesures de sostenibilitat econòmica.
• Treballarem des dels serveis municipals amb cri-
teris d’eficiència i eficàcia.

• Afavorirem, des de la perspectiva de la gestió tri-
butària, fiscal i recaptatòria, convenis i aliances amb
els municipis que integren l’àrea urbana per tal d’es-
tablir mecanismes més eficients i eficaços en la
gestió de determinats serveis comuns.
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3. BARRI A BARRI FEM CIUTAT 

BARRI VELL

• Executarem el projecte de millora urbana del sec-
tor del Cul de la Lleona, entre Calderers, Barca i
Pons Martí.

• Executarem el projecte de millora urbana de la Pla-
ça Independència i la urbanització del Passeig
Canalejas.

• Renovarem el paviment de la Plaça Vicenç Vives.
• Participarem en el projecte de culminació de la res-
tauració de l’església Sant Feliu i la Catedral.

• Eliminarem el transformadors del carrer Sacsimort
per facilitar l’accés al Galligans.

• Instal·larem enllumenat públic a la Plaça Sant
Domènec i als seus accessos.

• Soterrarem els contenidors de la Plaça Sant
Domènec.

• Reordenarem l’aparcament sobre la plataforma del
riu Galligans i canviarem la pilona d’entrada al Barri
Vell per aquesta banda.

• Col·locarem una pilona elèctrica (amb comanda-
ment) a la zona del Pou Rodó.

• Millorarem la freqüència de pas del la línia 11 a 15
minuts.

Plataforma del Galligans

Passeig Canalejas

Plaça Sant Feliu (Cul de la Lleona)
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TORRE GIRONELLA 

• Farem un itinerari a peu des de Torre Gironella fins
a les Pedreres.

• Millorarem l’entorn de la plaça i carrers de davant
del Centre Social.

• Millorarem el ferm de la zona d’accés de Torre Giro-
nella de Baix.

PEDRERES-FORA MURALLA

• Reformarem la Pujada de les Pedreres per garan-
tir una major seguretat als vianants.

• Aprovarem el projecte del Parc de les Pedreres i
executarem itineraris per a vianants; col·locarem la
senyalització adient per donar a conèixer els ele-
ments paisatgístics i culturals d’interès.

• Redactarem un projecte per definir els futurs usos
de les antigues Pedreres.

• Definirem els vials i voreres dels carrers del sector
i redactarem el projecte de millora del carrer del
Sol (ampliació de voreres i enllumenat).

• Millorarem les escales de Pere III i les escales del
carrer Caputxins.

• Farem obres de millora del Refugi del Jardí de la
Infància per evitar les humitats i convertir-lo en
un espai més d’ús cultural per a la ciutat.

• Executarem el projecte de millora de la zona de jar-
dins del carrer Isabel la Catòlica per facilitar l’ac-
cés a l’escola Annexa (CEIP Joan Puigbert).

CARME-VISTA ALEGRE 

• Redactarem el projecte i executarem la construc-
ció d’un aparcament subterrani a la zona alta del
parc de Vista Alegre i ordenarem el vial sota la resi-
dència Bisbe Sivilla.

Carrer d’Isabel la Catòlica

Pujada de les Pedreres
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• Executarem el projecte de millora de la zona de jar-
dins del carrer Isabel la Catòlica per facilitar l’ac-
cés a l’escola Annexa (CEIP Joan Puigbert).

• Aprovarem el projecte del Parc de les Pedreres i
farem itineraris per a vianants; col·locarem la sen-
yalització adient per donar a conèixer els elements
paisatgístics i culturals d’interès.

• Definirem la secció dels carrers (vials i voreres) del
sector i redactarem el projecte de millora de vore-
res malmeses del carrer.

• Instal·larem un Punt de Lectura al Centre Social.
• Renovarem els jocs infantils i col·locarem una tan-
ca de protecció als jardins de Vista Alegre.

VILA-ROJA

• Promourem la instal·lació d’un ascensor als pisos
sindicals.

• Millorarem els espais entre habitatges.
• Estudiarem, conjuntament amb l’ACA, la possibili-
tat d’ubicar una zona d’aparcament a la Pujada Pri-
mer de Maig, a la banda de la riera Barranc.

• Col·locarem enllumenat i millorem el paviment de
l’aparcament que hi ha rere el camp de futbol.

Pujada Primer de Maig

Carrer Enderrocades

Solar per al futur aparcament de Vista Alegre
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MAS RAMADA

• Ampliarem la vorera del carrer Camp de la Plana.

• Acabarem els habitatges i la urbanització del carrer
Guadiana.

• Millorem la zona d’aparcament del costat del CAP.
• Farem l’ampliació del Centre Cívic.
• Instal·larem un Punt de Lectura al Centre Cívic.

FONT DE LA PÓLVORA

• Redactarem el PERI de tot el barri de cara a defi-
nir una reposició total de l’habitatge i una millor
ordenació.

• Farem obres de millora a la Plaça Llimoner.
• Instal·larem jocs Infantils a la plaça del carrer
Mimosa.

• Millorem l’enllumenat del barri.
• Adequarem una nova zona d’aparcament a l’avin-
guda Font de la Pólvora.

GRUP SANT DANIEL

• Millorarem l’enllumenat de tot el barri.
• Reordenarem i millorarem l’espai de la zona dels
jocs infantils.

• Refarem el paviment de l’aparcament.

Zona de parcs infantils

Nova zona d’aparcament

Carrer del Camp de la Plana
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• Seguirem mantenim la zona de bosc i ampliarem
el manteniment a l’espai que voreja el camí nou del
cementiri.

CREUETA

• La UdG finalitzarà i posarà en funcionament el Parc
Tecnològic de la Universitat de Girona.

• Redactarem el projecte del nou Parc de la Creue-
ta a la zona del riu Onyar.

• Apropament del transport públic al barri vers el
centre de la ciutat i cap al Campus Universitari
de Montilivi.

• Renovarem l’asfaltat de la zona d’habitatges i millo-
rarem l’espai dels jocs infantils. Negociarem amb
Sanitat l’accés dels veïns a una zona de salut més
propera.

MONTILIVI

• Construirem una nova escola bressol a zona de la
Plaça Figueres.

• D’acord amb el Departament d’Ensenyament, reor-
denarem tota la parcel·la ocupada per l’antiga esco-
la Pericot i crearem un nou centre de dues línies i
un altre que integri els serveis educatius del Depar-
tament d’Ensenyament. La nova escola haurà d’in-
cloure un pavelló-gimnàs que atengui les necessi-
tats esportives del barri.

Solar per a la nova escola i el gimnàs 

Solar per a la nova escola Bressol

Nou parc de les ribes de l’Onyar a la Creueta
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• Obrirem el carrer de les Serres fins a Tuyet Santa-
maria i en reordenarem els espais resultants.

• Estudiarem la viabilitat de situar un aparcament
subterrani a la zona verda del Castell Solterra.

• Ampliarem les cantonades de Tuyet Santamaria
amb el carrer Joaquim Botet i Sisó.

• Acabarem la vorera de l’escola especial de Font de
l’Abella.

• Acabarem el camí per anar a peu des del camp
de futbol fins al GEIEG amb l’enllumenat corres-
ponent.

• Acordarem amb la UdG, amb la direcció de l’IES
Montilivi i amb el Departament d’Ensenyament el
tractament de tot l’espai destinat a viari, espais lliu-
res i aparcament a l’àrea nord-oest de l’anella uni-
versitària.

• Millorarem la freqüència de pas del la línia 11 a 15
minuts.

• Promourem un nou itinerari de bus urbà des de
Montilivi, passant per Sant Narcís, fins al nou hos-
pital Santa Caterina de Salt.

PALAU

• Posarem a disposició de la Generalitat de Catalun-
ya un solar per a la construcció d’un nou CAP al
carrer Migdia.

• Posarem en funcionament la nova escola Marta
Mata.

• Posarem a disposició de la Generalitat de Catalun-
ya un solar per a la construcció d’una nova esco-
la en aquest sector.

• Projectarem la definició dels vials i voreres de tot
el sector comprès entre els carrers Caldes de Mont-
bui, Migdia i Barcelona per tal de donar una millor
secció als carrers i facilitar-ne l’accessibilitat i mobi-
litat als vianants.

• Acabarem la urbanització dels carrers Fargnoli i
Freser i ampliarem l’espai lliure amb el sòl contigu
de la Casa Soler.

• Urbanitzarem els carrers de la UA Politècnica i aca-
barem Mas Llobet.

• Adquirirem el sostre necessari per desenvolupar
la prolongació del carrer Universitat de Montpe-
ller i portarem a terme la promoció de vuit habi-
tatges de protecció.

• Farem les voreres del carrer Josep Aguilera.
• Col·laborarem amb la Parròquia i el Bisbat per dur
a terme les actuacions urbanístiques que perme-
tin fer la remodelació del Pavelló de Sant Josep.

• Finalització de la urbanització del carrer de la Rutlla.
• Reordenarem l’espai del carrer Ms. Reixac, entre
el carrer de Joan Regla i el Mare de Déu del Lore-

Solar per a un nou CAP al carrer Migdia
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to, per millorar l’accessibilitat i donar seguretat als
nens i nenes de l’escola del Pla.

• Millorarem les voreres i l’enllumenat dels carrers
Josep Tharrats i Joan Bruguera.

• Renovarem els jocs infantils de Girona II i col·loca-
rem una nova zona de jocs a l’avinguda Lluís Peri-
cot (sector Mas Quintana).

• Refarem el paviment i solucionarem el problema dels
arbres (mantenint-los) al carrer Frederica Montseny.

• Promourem un nou itinerari de bus urbà des de
Montilivi, passant per Palau i Sant Narcís, fins al
nou hospital Santa Caterina de Salt.

AVELLANEDA

• Impulsarem el desenvolupament dels allotjaments
col·lectius dels sectors del Camp de la Coma i de
la Pobardia.

• Promourem el desenvolupament del sòl urbanitzat
a l’Avellaneda.

• Conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i/o
Renfe, promourem la construcció d’una estació del
tren convencional (baixador) al sector de Merca-
deries.

MONTJUÏC

• Reordenarem la Plaça Fita i l’espai de la pista,
col·locarem nous jocs infantils i ordenarem la zona
d’aparcament.

Reordenació de la Plaça Domènec Fita

Sector Mercaderies RENFE

Carrer Baldiri Reixach
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• Definirem un Pla d’Usos del Castell i en senyalit-
zarem amb plafons d’informació històrica el castell
i les torres vinculades com a espais de patrimoni
cultural i natural.

• Definirem els accessos des del Pont Major un cop
conegut el projecte del tren convencional.

• Disposarem un Punt de Lectura al Centre Social.

LA TORRASSA

• Refarem el paviment de la pujada i millorarem les
voreres.

• Disposarem un Punt de Lectura al Centre Social.
• Millorarem la zona verda que comunica amb l’es-
cola de Montjuïc.

SANT DANIEL

• Finalitzarem l’itinerari a peu, seguint el riu Galli-
gans, i promourem la possibilitat d’arribar fins a la
Font d’en Pericot.

• Definirem la millora de carrers amb una tipologia
de característiques més rurals d’acord amb l’en-
torn (carrer de les Monges, Segles XVI, Carme
Auguet, etcètera).

• Negociarem amb el Bisbat l’ús del “Crec” per acti-
vitats esportives del barri.

• Seguirem potenciant i millorant el pla de recupera-
ció de camps agrícoles i de pastures, així com la
conservació del paisatge de la Vall.

• Continuarem recuperant totes les fonts de la Vall.

CAMPDORÀ

• Completarem l’enllumenat de Campdorà de Baix
i del sector del Castell.

• Rehabilitarem les antigues escoles per a un Local
Social.

• Renovarem el paviment i millorarem el camí vell de
Campdorà de Dalt.

• Executarem la xarxa de clavegueram a Campdorà
de Baix.

PONT MAJOR

• Connectarem el carrer Tarradellas a partir del nou
Pont sobre el Ter amb la rotonda Ciutat de Perpinyà.

Itinerari del riu Galligans
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• Redactarem el projecte del nou vial paral·lel a la
via del tren un cop conegut definitivament el seu
traçat.

• Conjuntament amb la Generalitat de Catalunya,
promourem la construcció d’una estació del tren
convencional (baixador) al Pont Major.

• Definirem el desenvolupament de la futura urbanit-
zació de la zona de la Presó.

• Millorarem el parc de l’entorn del Pavelló i del pas-
seig del riu Ter.

• Construirem una vorera, millorarem l’enllumenat i
reordenarem l’aparcament del carrer Illa Formen-
tera (entre el carrer Illa Filipines i Pere Arbat).

• Arranjarem tot el paviment de l’entorn dels pisos
blancs i en millorarem el mobiliari urbà.

• Asfaltarem el passeig Sant Joan Bosco.
• Col·locarem nous jocs infantils a la nova plaça situa-
da entre el carrer Gomera, Formentera i Gran Canà-
ria (compra ja adjudicada).

• Col·locarem nous jocs infantils i a la Plaça Tomàs
Baraut i una tanca de protecció a la Plaça Maria
Auxiliadora (compra ja adjudicada).

• Definirem el projecte de millora urbana de l’actual
mur del tren convencional (carrer Palafrugell).

• Projectarem la reordenació de la cruïlla Pont de
França, carrer de Pedret, carrer Palafrugell i Sota
Vies i col·locarem un semàfor al carrer Palafru-
gell com a mesura de reducció de velocitat en
aquest vial i per garantir una major seguretat als
vianants.

• Canviarem els bancs del passeig vora el riu Ter.
• Estudiarem la possibilitat d’organitzar un mercat a
l’aire lliure d’acord amb els comerciants i l’Associa-
ció de veïns del barri per promoure el comerç de
proximitat.

Sector Presó

Espai per al nou pont sobre el Ter
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FONTAJAU I SANT PONÇ

• Estudiarem la possibilitat de construir un aparca-
ment subterrani a l’espai públic situat entre el carrer
Pep Colomer, Font de la Lluna i Josep Trueta i de
reurbanitzar-ne l’espai resultant.

• Millorarem la zona ajardinada i el talús de la plaça
interior de Sant Ponç, canviarem el mobiliari i en
millorarem l’espai de la font.

• Promourem el nou Arxiu Històric i una nova plaça
al sector de Fontajau.

• Promourem el desenvolupament de les unitats d’ac-
tuació de la Barca i Fontajau per tal de traslladar
la fàbrica d’embotits i els elements construïts prop
del riu Ter.

• Reforçarem amb més elements la zona de jocs
infantils a la zona de Sant Ponç i la de la zona ver-
da de Fontajau (compra adjudicada).

• Posarem en funcionament el Centre Cívic del sector.

DOMENY I TAIALÀ

• Impulsarem la construcció de la nova escola de
Domeny i una nova escola bressol.

• Urbanitzarem el Pla de Baix de Domeny.
• Assegurarem un bon accés a l’autopista i garanti-
rem el bon tractament acústic en el tram urbà de
l’AP-7.

Terreny per a la nova escola i per a la nova escola Bressol

Centre Cívic

Terrenys per al nou Arxiu Històric
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• Finalitzarem la construcció de la urbanització del
polígon Polter.

• Posarem en funcionament el Centre Cívic del sector.

GERMANS SÀBAT,TORRES DE TAIALÀ 
I MAS CATOFA

• Proposarem una nova ordenació de la Plaça de
Germans Sàbat més amable i acollidora.

• Millorarem l’itinerari del bus urbà en el conjunt del
barri per donar servei a la zona industrial i a Taialà.

• Arranjarem l’espai del costat de l’IES Carles Raho-
la i la carretera de Taialà per aparcament i espai
lliure.

• Finalitzarem la millora urbana del carrer la Coma
i del Polígon Fina.

• Facilitarem a la Generalitat de Catalunya l’amplia-
ció del CAP.

• Posarem en funcionament el Centre Cívic del sector.

DEVESA-GÜELL

• Reordenarem urbanísticament el carrer Devesa i
serà d’ús preferent per a vianants.

• Construirem un Pavelló esportiu a la zona de la
Devesa.

• Promourem el lloguer o compra d’un local per a
Centre Social del barri.

Passeig Devesa

Aparcament IES Carles Rahola

Plaça Germans Sàbat
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• Obtindrem nou sòl per a la futura construcció d’u-
na escola bressol.

• Farem el projecte de millora urbanística del carrer
Ramon Turró.

• Reordenarem urbanísticament el carrer Canonge
Dorca.

• La Generalitat de Catalunya construirà els nous
Jutjats de Girona.

• Construirem habitatge protegit.
• Ordenarem l’espai lliure existent entre el Palau Firal
i l’Auditori-Palau de Congressos.

• Millorarem la freqüència de pas del la línia 11 a 15
minuts.

SANTA EUGÈNIA I CAN GIBERT DEL PLA

• Continuarem el Pla de gestió de les Hortes i el Pro-
jecte de Parc de les Hortes i Ribes del Ter.

• Executarem l’aparcament subterrani de la frontis-
sa de Santa Eugènia i la urbanització de l’espai per
a usos lúdics i vialitat.

• Iniciarem les obres de recuperació de la Marfà com
a Centre Cultural.

• Redactarem el projecte de recuperació de la sèquia
com a espai d’interès paisatgístic i arqueològic.

• Continuarem desenvolupant el Pla de Barris i exe-
cutarem la reforma de la totalitat dels carrers Mas-
sana i Orient, la nova plaça, centre de dia i habi-
tatge a l’antic mercat, l’aïllament acústic de l’escola
Montfalgars, la conversió de l’actual Biblioteca en
Centre per a Joves i acordarem amb els veïns els
usos dels patis de Can Gibert.

Frontissa de Santa Eugènia

Solar per als nous Jutjats
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• Estudiarem la viabilitat d’un aparcament subte-
rrani en concessió sota la zona verda de Can Gibert
del Pla.

• Instal·larem una pista de bàsquet a la zona verda
de la Plaça de Cant Gibert.

• Estudiarem la manera d’organitzar un mercat a l’ai-
re lliure d’acord amb els comerciants i l’Associació
de veïns del barri per promoure el comerç de pro-
ximitat.

SANT NARCÍS

• Farem millores al teatre del Centre Cívic.

• Estudiarem la possibilitat d’ampliar les instal·lacions
del Centre Cívic a partir d’un acord amb el Bisbat.

• Estudiarem la possibilitat d’ubicar una Biblioteca al
barri.

• Construirem una pista de bàsquet als jardins Igna-
si Bosch.

• Ampliarem les voreres i suprimirem les barreres
arquitectòniques de l’escola bressol el Tren.

Ampliació de la vorera a l’entorn de l’escola bressol El Tren

Teatre del Centre Cívic

Nova plaça i habitages a l’antic mercat
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• Redactarem un projecte de millora del carrer Empú-
ries per ampliar la vorera i suprimir-ne les barreres
arquitectòniques.

• Promourem un nou itinerari de bus urbà des del
nou hospital Santa Caterina de Salt, passant per
Sant Narcís i Pla de Palau, al Campus universita-
ri de Montilivi.

• Definirem urbanísticament tot l’espai alliberat pel
tren des del carrer Oviedo, Parc Central i Plaça
Espanya fins a Bonastruc i carrer Bisbe Sevilla.

• Estudiarem la manera d’organitzar un mercat a
l’aire lliure d’acord amb els comerciants i l’Asso-
ciació de veïns del barri per promoure el comerç
de proximitat.

EIXAMPLE

• Finalitzarem les obres del carrer Pompeu Fabra,
Plaça Hospital i tram de Joan Maragall i posarem
en funcionament l’aparcament subterrani.

• Posarem en funcionament l’aparcament d’Emili
Grahit.

• D’acord amb la Diputació, definirem la reconversió
dels usos de la Casa de Cultura i vetllarem per al
manteniment d’una Biblioteca de barri.

• Executarem el Projecte del Centre d’Art Contem-
porani i Biblioteca al carrer Emili Grahit.

• Instal·larem jocs infantils i millorarem la Plaça Josep
Pallach.

Nous jocs infantils a la Plaça Josep Pallach

Nou parc cultural de l’eixample
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• Continuarem el projecte de millora urbana i de ser-
veis del carrer de la Rutlla.

• Executarem la reforma del Mercat del Lleó i dels
carrers adjacents.

• Redactarem el projecte d’ordenació de la Plaça
Marquès de Camps.

• Proposarem que la reforma de la Casa de Cultu-
ra comprengui també la millora dels espais que l’en-
volten; vincularem a aquest projecte la millora urba-
nística del de la Plaça de la Diputació i del carrer
Sant Francesc d’acord amb els criteris d’ordena-
ció del Barri Vell.

• Ampliarem les voreres de carrer la Salle amb Joan
Maragall (Plaça Joaquim Pla i Dalmau).

• Redactarem el projecte de millora urbana del carrer
Migdia (des de Creu a Ultònia).

• Obtindrem nou sòl per a la creació d’una nova esco-
la bressol.

• Millorarem la freqüència de pas del la línia 11 a 15
minuts.

Nova ordenació entorn del Mercat del Lleó

Carrer de la Rutlla
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55 PROPOSTES DE TREBALL

• Treballarem perquè l’Aeroport i el TAV ens projec-
tin a Europa.

• Cercarem el consens per redactar el Pla Director
Urbanístic de l’Àrea Urbana i el Pla Estratègic.

• Col·laborarem amb la UdG per crear la Facultat de
Ciències de la Salut o de Medicina a Sarrià de Ter.

• Treballarem per desenvolupar projectes estratègics
empresarials i per fomentar la localització per
empreses d’alt valor afegit.

• Construirem dues noves escoles bressol (a Domeny
i a Montilivi) i cercarem nou sòl per construir-ne
dues més (a l’Eixample i al Güell).

• Desenvoluparem el Parc Cultural del Migdia: nou
Centre d’Art Contemporani i nova Biblioteca Cen-
tral de Girona.

• Construirem el nou Pavelló d’Esports a la Devesa
i noves pistes de bàsquet a Can Gibert del Pla, Sant
Narcís i Santa Eugènia.

• Establirem unes categories de vials: “carrers per
passar” (v40), “carrers per estar” (v20) i “carrers
d’ús compartit” (v30) amb l’objectiu de garantir una
major seguretat per a tothom i la reducció de velo-
citat dels vehicles.

• Desenvoluparem el Pla Especial del Parc de les
Pedreres i definirem els plans d’usos de la Deve-
sa i del castell de Montjuïc.

• Crearem l’Oficina d’Emancipació Juvenil.

• Convertirem les actuals Taules Territorials en Con-
sells Territorials de Barri per tal de promoure al
màxim la participació veïnal.

• Vetllarem pel desenvolupament de la xarxa vià-
ria: l’AP-7, l’N-II, el nou accés a Girona Centre per
Domeny i el nou pont de Pedret.

• Garantirem la plena intermodalitat de tots els mit-
jans de transport a la nova estació del TAV.

• Promourem un sistema de rodalies per tal d’incor-
porar el tren al sistema general de transport públic
de l’àrea urbana.

• Cooperarem amb la Generalitat de Catalunya de
cara a la construcció de dues noves estacions urba-
nes de tren.

• Desenvoluparem el Pla Especial Ferroviari amb la
garantia que permeti la relació entre barris i la seva
activitat i que en resolgui els accessos amb como-
ditat i seguretat.

• Alliberarem l’espai que ocupen els terraplens i el
viaducte; evitarem que quedi hipotecada la possi-
bilitat de construir-hi un tramvia.

• Promourem nou sòl amb l’objectiu de crear 600
habitatges socials més a la ciutat.

• Crearem un espai de passeig a la frontissa de San-
ta Eugènia, reurbanitzarem el carrer Devesa con-
vertint-lo en carrer d’ús preferent per a vianants i
executarem les obres de la Plaça Independència
i del Passeig Canalejas. Així mateix, promourem la
millora del carrer Sant Francesc i de la Plaça de la
Diputació i reformarem els carrers Maçana i Orient.
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• Culminarem el “Pla de Barris” de Santa Eugènia i
Can Gibert i proposarem una segona candidatu-
ra dins el programa de “Pla de Barris”.

• Augmentarem rutes d’autobús al sector de Monti-
livi-Palau i Can Gibert del Pla-Santa Eugènia, asso-
lirem una freqüència de pas de 15 minuts i en millo-
rarem la informació als usuaris.

• Construirem els aparcaments subterranis de la
Plaça del Pallol i de la frontissa de Santa Eugè-
nia; en promourem de nous al Parc de Vista Ale-
gre, a Sant Ponç i a Bonastruc ça Porta i construi-
rem aparcaments en superfície a Vila Roja i a Font
de la Pólvora.

• Cooperarem amb la UdG i el Parc Científic i Tec-
nològic en diversos projectes, especialment els
adreçats a la inserció laboral i investigadora dels
joves llicenciats i llicenciades.

• L’Auditori-Palau de Congressos i la Fira de Giro-
na actuaran conjuntament per fomentar el turisme
congressual i per acollir un nou turisme urbà.

• Ens incorporarem a l’European Cities Marketing.

• Promourem un congrés sobre el comerç a la ciu-
tat de Girona per continuar potenciant-lo.

• Estudiarem les possibilitats d’organitzar mercats a
l’aire lliure en diferents barris de la ciutat (Sant Nar-
cís, Santa Eugènia, Pont Major) de cara a promou-
re-hi el comerç de proximitat.

• Promourem l’accessibilitat als comerços i serveis
mitjançant el programa “Comerços i Serveis sen-
se barreres”.

• Definirem un Pla de Gestió per a cada espai natu-
ral de la ciutat.

• Completarem l’Anella Verda de Girona en la seva
totalitat.

• Continuarem amb fermesa les polítiques per la Sos-
tenibilitat, amb projectes d’estalvi d’aigua o de lluita
contra els sorolls i altres fenòmens que puguin alte-
rar la tranquil·litat a la ciutat. Així mateix, continuarem
impulsant el foment de la cohesió social, l’ús d’ener-
gies renovables i el desenvolupament del Pla d’Acció
Local per a la Sostenibilitat i els seus indicadors.

• Vetllarem per una custòdia activa del territori.

• Promourem l’ús de les energies renovables en edi-
ficis municipals (pavellons, centres cívics…) i en el
transport per tal de contribuir localment a l’estalvi
energètic global.

• Promourem la construcció de nous equipaments
educatius: dos instituts d’ensenyament secundari
(un a Sant Narcís i un altre a Vilablareix), tres
col·legis públics (l’antic Pericot, un a Domeny i un
altre a la zona sud).

• Doblarem els recursos econòmics destinats al Pla
de Manteniment i Millora dels edificis escolars.

• Construirem més de 3.000 m2 de serveis cívics i
culturals a la Marfà.

• Convertirem el carnet de soci de les biblioteques
municipals en un carnet cultural de Girona.

• Les biblioteques municipals i els centres cívics esde-
vindran els grans espais de referència dels barris.
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• Convertirem la TDT pública en un mitjà de comu-
nicació obert a la difusió i la promoció de projectes
culturals basats en les noves tecnologies.

• Destinarem l’antic edifici del Cinema Modern a Cen-
tre per a la Gent Gran del Barri Vell i habitatges de
protecció i consolidarem la sala de cinema Truffaut.

• Farem les obres de restauració i adaptació de la
casa Masó i posarem en marxa la Fundació Masó.

• Promourem, a Fontajau, la construcció del nou Arxiu
Històric de Girona.

• Promourem nous equipaments sanitaris: nou hos-
pital Josep Trueta, nou CAP al sector dels Químics
i l’ampliació dels CAPs de Montilivi i Taialà.

• Ampliarem el Centre Cívic del sector est, reforma-
rem el teatre del Centre Cívic de Sant Narcís, bus-
carem sòl o local per al Centre Social i una Biblio-
teca al Güell i ampliarem la Fundació Centre
d’Acolliment i Serveis Socials.

• Establirem la gratuïtat del transport públic per a tots
els nens i nenes/ nois i noies fins a 12 anys.

• Facilitarem la targeta bus-70 a totes les persones
de Girona de 70 anys en avant.

• Impulsarem el Projecte Integral de Formació Pro-
fessional.

• Estendrem l’establiment de zones Wi-Fi a la ciutat.

• Establirem noves aplicacions per als serveis muni-
cipals aprofitant l’oportunitat de la interactivitat que
ofereix la TDT.

• Crearem la Casa de la Cooperació.

• Arribarem a l’1% del pressupost destinat a coope-
ració.

• Impulsarem el Tercer Pla Transversal de Gènere
dins l’Ajuntament amb l’objecte d’avançar en les
mesures d’igualtat de gènere i conciliació de la vida
familiar i laboral.

• Desplegarem més recursos i accions per a les
dones víctimes de la violència de gènere i treballa-
rem activament en programes per a la recuperació
dels fills i filles d’aquestes dones maltractades.

• Consolidarem el projecte “l’Ajuntament a prop”.

• Fomentarem la participació ciutadana adoptant un
criteri sistemàtic de redacció d’Avanç de Projectes
per als projectes d’urbanització i de reforma urba-
na més emblemàtics.
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