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� Dotar a tots els centres culturals, museus, arxius i biblioteques 
de Girona de serveis gratuïts a la xarxa de les TIC 
(Terminals, wifi...) i material de diferents formats per a les 
necessitats d’aprenentatge i pels dèficits sensorials o físics. 

 
� Establir una agenda programada i estable entre els serveis i 

equipaments culturals i totes les escoles i instituts. 
 

� Proposarem iniciatives culturals d’àrea urbana, que optimitzin 
recursos, generin diversitat de públics, de programacions. 

 
� Incorporar a la programació municipal de Girona disciplines 

vinculades als grafittis, als sound systems, els dj’s o altres 
disciplines juvenils considerades marginals. 

 
� Garantirem la diversificació d’usos d’equipaments 

municipals. Farem un nou pavelló a Sant Narcís que alhora 
estigui preparat com a espai de concerts per a joves. 

 
� Reconvertirem el Consell de les Arts i la Cultura. Amb major 

representativitat democràtica. I major renovació i presència de 
diferents àmbits: no només creadors o experts sinó també 
ciutadania. 

 
L’ESPORT COM A INSTRUMENT DE COHESIÓ SOCIAL. 
L’ESPORT PER A TOTHOM. 
 

� Promoure i fer campanyes esportives de ciutat. Garantir 
l’oferta universal d’esports de base de qualitat.  

 
� Impulsar l’esport en l’àmbit educatiu. Establir lligams entre 

entitats esportives de barri que facin esport base i promoure 
lligues de barri. Fomentar valors, hàbits i cohesió social. 
Promoure la formació d’entrenadors esportius amb formació 
educativa. 

 
� Garantir equipaments esportius de qualitat. Adaptar a 

criteris de sostenibilitat. Instal·lació de plaques fotovoltaiques i 
tèrmiques a tots els equipaments esportius. Pla d’estalvi de 
recursos i reducció d’impactes ambientals. 

 
� Garantir la igualtat d’oportunitats en l’esport. Polítiques 

d’acció positiva per a col·lectius vulnerables. Compromís amb 
l’accés esportiu de persones amb disminucions. 
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� Fer més pistes esportives per la ciutat. Obrir més patis 
d’escoles per a ús de pistes i pavellons escolars. Enfortir les 
pràctiques esportives a l’espai públic, places, parcs... 

 
� Promoure i habilitar espais per a altres tipus d’esports: 

skate, footing, ... 
 

� Crear Consell esportius a cada equipament municipal per 
coordinar la gestió i l’ús. 

 
 
 
 
 

EIX 5. PER FER DE GIRONA 
UNA CIUTAT DE REFERÈNCIA 

EN SOSTENIBILITAT 
 

 
Les conseqüències del canvi climàtic comencen a fer-se evidents. Per mitigar els 
seus efectes en l'actualitat i principalment per a les generacions futures proposem 
mesures urgents d'estalvi i d'eficiència energètica. Una mobilitat col·lectiva que 
reduexi el trànsit de cotxes, reduir i reciclar encara més els residus, impulsar les 
energies renovables i l'aprofitament de les aigües pluvials.  
 
Però una ciutat moderna i sostenible ha de ser també més saludable. Per això, 
impulsarem accions per reduir el soroll, la contaminació atmosfèrica, lumínica i 
electromagnètica. Promocionarem els productes biològics als mercats i l'alimentació 
sana a les escoles.  
 

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

� Desplegar el Pla d’acció pel canvi climàtic aprovat el 2011. 
 
� Endegar una campanya de sensibilització sobre el canvi 

climàtic on s’indiqui què poden fer els diferents barris de la 
ciutat per contaminar menys. 

 
� Promoure la contractació d’electricitat verda en els consums 

municipals i entre els ciutadans i empreses. 
 

� Continuar les inversions en eficiència energètica en centres 
cívics i culturals, escoles, enllumenat i semàfors fins arribar al 
40% d’estalvi.  


