
PIA BOSCHxGIRONA · PROGRAMA ELECTORAL

1



PIA BOSCHxGIRONA · PROGRAMA ELECTORAL

32

Benvolgut conciutadà, 
Benvolguda conciutadana,

Em plau molt fer-li arribar, com a candidata a alcaldessa de Girona, el pro-
grama que recull els eixos bàsics del nostre projecte pel futur de la ciutat.  
Vull demanar-li que el llegeixi i que valori també la vàlua dels components de 
la nostra candidatura. Estic convençuda que li envio un conjunt de propostes 
realistes i alhora ambicioses. Crec, a més, que l’equip que encapçalo és una 
combinació excel·lent d’experiència i renovació, que atresora tota la capacitat 
per poder governar  la nostra ciutat en un moment complex com l’actual.

Per això em veig amb cor de demanar-li que ens faci confiança. Demanar-li que 
confií en el nostre programa renovador que convida a un rellançament ambi-
ciós i il·lusionant. Demanar-li que confií en la meva  experiència de lideratge i 
en la capacitat professional del meu equip. Però per sobre d’això, sigui quina 
sigui finalment la seva opció, li demano que tingui confiança en el futur de la 
nostra ciutat .

Girona ha recorregut molt de camí en benestar i qualitat de vida. Per això és 
avui una ciutat més viva i més equilibrada. Hem sabut fer-ho mantenint-nos 
fidels a la personalitat que ens distingeix. I ara ens convé trencar amb la dinà-
mica de progrés? Jo dic que no.

Jo dic, li dic a vostè, que ara és el moment d’agafar un nou impuls per superar 
les dificultats del present tot fent de Girona una ciutat encara millor. És l’hora 
de fer un salt endavant qualitatiu, de treballar colze a colze amb la gent per 
resoldre els  problemes que ens preocupen a tots en aquest moment difícil. 
De construir, en un clima de seguretat, una Girona més competitiva, amb més 
oportunitats per a tothom. D’exercir de capital d’unes comarques que aposten 
per projectar-se al món.

En les eleccions del proper 22 de maig, els ciutadans i ciutadanes escollirem 
entre la resignació de fer marxa enrere o la Girona lluitadora que sap que el 
millor està per venir. Entre l’alternativa de les retallades i el mal humor o bé el 
canvi tranquil i estimulant que tinc l’honor de representar. 

Li demano, per tant, que en les eleccions del proper 22 de maig em faci confi-
ança amb el seu vot.

Rebi, amb el meu agraïment per l’atenció dispensada, una salutació ben cor-
dial.

Pia Bosch i Codolà
Candidata a l’Alcaldia de Girona
Partit dels Socialistes de Catalunya
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Full de ruta, Girona 2011-2015

El meu equip

El nostre programa
Dinamitzar l’economia i la creació 
de llocs de treball

Una ciutat cohesionada i segura, 
una ciutat d’educació i cultura on 
ningú ha de quedar enrere

Un govern obert, proper, eficient i 
modern per a una ciutadania 

Una ciutat amable: ben connectada, 
equilibrada territorialment, i com-
promesa ambietalment

Revitalitzar els barris de 
Girona
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1. Primer, Girona
Defensaré amb contundència i autonomia els 
interessos estratègics de Girona i els dels seus 
ciutadans davant de decisions de curta volada 
preses des de Barcelona o Madrid.

2. Girona, la ciutat de tots
En un escenari de crisi, asseguraré la continuï-
tat i millora dels serveis i polítiques socials a la 
ciutat com a garantia de cohesió social. Enfront 
de la pressió de les retallades, el nostre projecte 
no deixarà ningú enrere. Promouré un “Pacte x 
Girona”, el nou Pla Estratègic del segle XXI.

3. Girona, confiança en el futur
La concertació públic-privat és l’estratègia que 
ens permetrà combatre la crisi. Convocaré tot 
el nostre talent per crear ocupació i riquesa: 
garantiré i optimitzaré els nivells d’inversió pú-
blica alhora que eliminaré les traves a la inici-
ativa emprenedora privada. Sumaré les accions 
de promoció econòmica sota un únic paraigua: el 
consorci “Giron@, ciutat creativa” per estimular 
l’activitat econòmica d’alt valor afegit.

4. Girona és capital
Som capital i n’exercirem: a Catalunya, a Espa-
nya, a l’Euroregió. Liderarem les opcions estra-
tègiques que afecten l’àrea urbana i el conjunt 
de la província.

5. Girona, ciutat de la ciència i la innovació
Impulsaré els sectors econòmics clau amb la 
col·laboració de la Universitat i el Parc Tecnolò-
gic i lideraré el canvi cap a una economia més 
sòlida i plenament moderna, amb una forta im-
plantació local i un alt component social.

6. Girona, ciutat equilibrada
Mantindré una arquitectura i urbanisme de qua-
litat a tots els barris: generarem noves centrali-
tats conservant la nostra personalitat i singula-
ritat, l’encant d’una ciutat amable per viure-hi.

7. Girona, ciutat ben comunicada
No renunciaré a la intermodalitat: rodalies i alta 
velocitat han de formar part d’un tot integrat, 
amb la xarxa viària i l’aeroport, que dinamitzi 
la nostra ciutat i apropi les nostres empreses al 
món.

8. Girona, destí turístic
Promouré decididament la marca “Girona”. 
Comprometré el sector públic i el sector pri-
vat en diversificar els pols d’interès turístic per 
atraure demanda durant tot l’any i augmentaré 
els nivells de despesa dels nostres visitants. 
Promouré un Pla Estratègic del Turisme que 
estimuli la col·laboració entre turisme, co-
merç i cultura. Farem el gran centre d’acollida 
i d’interpretació del nostre patrimoni a la Casa 
Pastors, davant la Catedral.

9. Girona, ciutat segura
Defensaré un espai públic on es puguin exercir 
els drets en llibertat i en condicions d’igualtat i 
existeixi una garantia de compliment dels deu-
res de la convivència per viure amb tranquil·litat 
als nostres barris.

10. Girona, govern obert
Impulsaré de manera decidida una governança 
compartida entre Ajuntament i ciutadania, més 
propera, transparent i participativa. Girona tin-
drà una administració més moderna, tecnològi-
cament avançada i eficient en la gestió.

Full de ruta, 
Girona 2011-2015

FULL DE RUTA, GIRONA 2011-2015
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3. GLÒRIA PLANA YANES

2. RAMON CEIDE GÓMEZ

1. PIA BOSCH I CODOLÀ

4. XAVIER AMORES i BRAVO

5. ÀNGEL QUINTANA 
MORRAJA  
Independent

6. SÍLVIA PANEQUE i 
SUREDA 

Advocada i assessora jurídica de la Universitat de Giro-
na fins el 2007. Del novembre de 2007 a l’abril de 2011, 
Directora territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya 
a Girona. Regidora de desenvolupament local i promo-
ció de la Ciutat de l’Ajuntament de Girona, assumint les 
àrees d’ocupació, turisme, comerç, mercats i Palau de 
Congressos de 2004 a 2007. Regidora de Mobilitat, Co-
ordinació territorial i Seguretat des de gener de 2011. 
Primera Secretària de l’Agrupació de Girona del PSC. 

Casada, té dos fills i una filla. 

Director dels Serveis Territorials del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques a Girona de 2007 
a 2010. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Girona des 
de 1995 i fins el 2003, regidor del Barri Vell (1995-1999) 
i Tinent d’Alcalde d’Urbanisme (1999-2003). Va ser Pre-
sident del  Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Girona (1987–1995). Ha estat professor encarregat de 
curs i associat de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(1978-1991), professor titular d’Escola Universitària de 
la UPC (1991-1992), i professor titular d’Escola Univer-
sitària a la Universitat de Girona des de 1992, a l’àrea de 
Construccions arquitectòniques. Vocal de la Comissió 
Gestora i responsable d’infraestructures i patrimoni de 
la UdG l’any 1992. Imparteix classes en cursos de post-
grau relacionats amb la gestió urbanística i les estruc-
tures d’edificació. Casat i té un fill i una filla.

Va realitzar els estudis de Doctorat en Organització 
d’Empreses en el programa Innovation, Information 
Technologies and Organisations a la UdG i està prepa-
rant la seva tesi doctoral. Treballa com a coordinador 
de projectes de promoció econòmica a l’Institut Català 

d’Energia, és professor associat a la UdG i a l’escola de 
negocis EADA en els àmbits de Direcció Estratègica, In-
novació i Creació d’Empreses. És coordinador del MBA 
de la UdG des de l’any 2005. Ha treballat anteriorment 
com a Delegat d’ACC10 a Girona i, abans, com a consul-
tor en innovació per empreses i el sector públic, tant a 
Catalunya com a nivell internacional. Des de l’any 2004 
és membre de l’executiva de federació del PSC de Co-
marques Gironines, actualment com a Secretari d’Eco-
nomia. Casat i amb un fill.

Ha fet recerca postdoctoral a la Universitat Paris III. És 
professor convidat a diferents universitats espanyoles 
i estrangeres, entre les quals la Universitat de Laus-
sanne.  Ha estat redactor de cultura a El Punt, on des 
de l’any 1980 exerceix com a crític de cinema. També 
col·labora al suplement Cultura/s de La Vanguardia 
i és coordinador a Catalunya de l’edició espanyola de 
la revista Cahiers du cinéma. Ha publicat una desena 
de llibres sobre cinema. Ha estat President de l’Asso-
ciació catalana de crítics i escriptors cinematogràfics. 
Actualment dirigeix el Máster de Comunicació i Estudis 
Culturals de la UdG.

Viu en parella i té dues filles.

Actualment sòcia-fundadora i gerent de Vínico Servici-
os del Embotellado SL, empresa dedicada a la fabrica-
ció i venta de taps de suro. És consultora i responsable 
de manteniment del sistema de gestió de la qualitat de 
la Fundació per la Formació Continuada de la Universi-
tat de Girona. Des de 2003 responsable d’implantació i 
manteniment  del SICTED (Sistema Integral de calidad 
turística en destino) i de la Q de Qualitat en Alameda 
Palacete. Sòcia-fundadora de Finca Escudera SL, em-
presa que es dedica a la comercialització de productes 
ibèrics amb denominació d’origen “Dehesa de Extre-
madura”. Administradora de la societat Surochem, SL, 
empresa dedicada a la recerca de noves aplicacions del 
suro. 

Casada i té 2 fills i una filla.

43 anys. Llicenciada en Dret per 
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. Cursats els 
estudis de doctorat en Dret a la 
Universitat de Girona. 

65 anys. Arquitecte tècnic i màster 
en Gestió Integral de l’Edificació 
i Consultoria Immobiliària.

49 anys. Psicòloga i política gironina. 

Doctor en Ciències de la Infor-
mació per la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Professor 
titular d’Història del cinema a 
l’UdG.

38 anys. Llicenciada en Ciènci-
es Químiques per la UdG. Màs-
ter en direcció tècnica d’empresa 
(UdG) i Màster en Qualitat per 
l’ICT, Institut Català de Tecno-
logia.

Llicenciada en Psicologia per la UAB l’any 1984, “Màster 
en teràpia familiar” per la UAB, entre altres estudis de 
Postgrau i Diplomada en estudis avançats DEA (suficiència 
investigadora) per la UdG. Ha cursat estudis de postgrau 
de “Ciències polítiques i socials” a la Universitat Pompeu 
Fabra. És Diplomada en gestió pública per IESE Business 
School. 

Ha exercit durant 20 anys com a psicòloga clínica i ha 
prestat assessorament psicopedagògic a diversos insti-
tuts públics d’ensenyament secundari de les comarques 
gironines. Ha estat professora associada del Departament 
de psicologia de la UdG. Va ésser membre de la Junta del 
Col·legi de Psicòlegs a Girona. Actualment és membre del 
Consell social del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. 

D’ençà de l’any 1995 ha ocupat diversos càrrecs politics a 
les comarques gironines, primer com a independent i des-
prés com a militant del PSC, en la majoria dels casos com 
a electe. Va ésser Regidora delegada de serveis socials de 
l’Ajuntament de Girona de 1995 a 1999 i Tinent d’alcalde de 
1999 a 2004 de les àrees de serveis socials , ocupació , dona 
i promoció de la ciutat. Consellera comarcal i portaveu del 
PSC al Consell comarcal del Gironès de 1999 al 2004.

Va ésser Delegada territorial del Govern de la Generalitat 
a les comarques gironines de gener de 2004 a setembre de 
2006, amb el govern de Pasqual Maragall.

Ha estat Diputada al Parlament de Catalunya de la VIII le-
gislatura, dins del Grup parlamentari socialistes-Ciutadans 
pel canvi, essent vocal de les comissions parlamentàries 
de “Benestar i immigració”, “Drets de les dones”, “Control 
de la corporació catalana de ràdio i televisió” i secretària de 
la comissió “Acció exterior i Unió Europea“.

D’ençà del mes d’abril de 2008 és la representant de Ca-
talunya a la Delegació espanyola al Congrés de poders 
locals i regionals del Consell d’Europa. Recentment ha 
estat becària del programa de formació internacional del 
Departament d’Estat del Govern d’Estats Units (IVLP), per 
participar en el programa “Joves líders polítics ” els mesos 
de juny i juliol de 2010.

Actualment és la candidata del PSC a l’alcaldia de Girona 
per les eleccions municipals del 22 maig de 2011

Viu a Girona, amb el seu marit i els seus tres fills. 
32 anys. Enginyer Industrial i 
Diplomat en Estudis Avançats per 
la UdG. 

8
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11. JESÚS MARIMÓN i 
GIMÉNEZ

7. AMÈLIA BARBERO i 
RIVERA

9. VICTÒRIA SAGET i BOSCH 
Independent

10. CARLES ARNAL i 
SIERRA 
Independent

8. JOAQUIM 
BONAVENTURA i AYATS  
Independent

12. MARC LAMUÀ i 
ESTAÑOL

13. MAITE GUERRERO i 
SÁNCHEZ

Ha exercit la seva professió a diferents centres públics 
i privats de la ciutat de Girona i actualment treballa a 
l’Hospital de Figueres on alterna tasques assistencials 
com a traumatòleg i de gestió. Membre del Consell de 
Salut de la Regió Sanitària de Girona. Ha publicat en 
diverses revistes nacionals i internacionals i ha estat 
ponent en diversos congressos mèdics. Coordinador 
de la Sectorial de Salut del PSC, membre del Consell 
de Federació de Girona i de la Comissió Nacional Sec-
torial de Salut del PSC. 

Casat i té una filla.

Funcionària del cos tècnic de l’Administració de la Se-
guretat Social, avui jubilada. Ha estat Directora de l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a Girona des 
de 1992 a 1996. És regidora des de 1999, responsable 
de l’àrea de Governació i Règim Interior. Actualment i 
des de 2007 és tinent d’alcalde i regidora d’Administra-
ció i Règim Interior. Presidenta de l’Agrupació de Girona 
del PSC. 

Divorciada, té un fill i una néta. 

És mestra parvulista i ha estat coordinadora de cicle, 
Cap d’estudis i Directora de l’escola Migdia. Fundadora i 
coordinadora de la revista de l’escola “La Xinxeta”, par-
ticipa en la redacció d’”El Tarlà”. Ha estat membre del 
Consell Escolar Municipal en representació del sector 
de directors de centres de primària i en representació 
del sector mestres sindicats de la FETE-UGT,i en aquest 
moment en representació de la corporació. Regidora 
delegada d’Organització Administrativa de 2007 a 2011. 

Casada, té dos fills,dues filles i una néta.

Director General i soci-fundador de l’empresa Koobi-
nEvent SL, desenvolupadora de software i subminis-
tradora de serveis tecnològics per a empreses dels 
sectors de l’oci i el turisme. Ha estat director General 
i soci fundador de les empreses IGM Web SL (2000-
2010) i d’Inforgraph Media SL (1995-2000). També di-
rector de l’empresa Sisteda España, SL (1991-1995). 
Ha treballat com a product manager de gestió finance-
ra i com a especialista químic a Viosa i Nestlé.

Casat.

Actualment és vicepresident de MIFAS i de la Fundació 
MIFAS. Des del 1984 ha estat vinculat a MIFAS com a 
soci, com a treballador i posteriorment ocupant di-
ferents llocs en la Junta Directiva de l’entitat. També 
forma part dels Consells d’Administració de les em-
preses on MIFAS té participació. Ha estat representant 
a Girona i membre de la Junta Directiva de COCEMFE, 
la Confederación Coordinadora Estatal de Minusváli-
dos Físicos de España. Va ocupar la vicepresidència 2a 
de la Fundación ONCE del 1992 al 1997. És membre 
fundador del CERMI (Consell Espanyol de Minusvàlids 
d’Espanya) format per l’ONCE, COCEMFE, FEAPS, FI-
APAS i CNSE. 

Investigador universitari becat pel MEC a URV/UdG 
amb estances a Università degli Studi di Roma, La Sa-
pienza. Primer Secretari de la JSC Girona i Viceprimer 
Secretari JSC Comarques Gironines, fins desembre 
2010. Membre de l’executiva del PSC Girona. 

Casat i amb una filla.

Treballa de cap de vendes en una botiga multinacional. 
Ha estat atleta del GEiEG. Campiona de Catalunya i sub-
campiona d’Espanya de marxa atlètica. Actualment és 
Presidenta de l’Associació de Veïns de Germans Sàbat. 
Des del 2010, és la Primera Secretària de l’Agrupació de 
Girona de les JSC.  

Soltera.

52 anys. Metge traumatòleg. 
Màster en Medicina Avaluadora. 
Màster en Govern Administració 
i Direcció de Serveis de Salut.

69 anys. Graduada Social i Màs-
ter en Dret del Treball i de la Se-
guretat Social per la Universitat 
Pompeu Fabra.

55 anys. Diplomada en Magiste-
ri. Especialista Pre-escolar per 
l’Escola de Mestres de Girona. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres 
(Pedagogia) per la UAB i Diplo-
ma de mestra de català de l’ICE.

50 anys. Estudis secundaris i 3r 
curs de la Llicenciatura de Quí-
miques a la UdG.

45 anys. Estudis secundaris de 
Formació Professional Admi-
nistratiu.

30 anys. Llicenciat en Història 
i Història de l’Art, especialitzat 
en Arqueologia i Iconografia.

14. JOAN QUER DE LA 
TORRE

Treballa a l’administració local des del 1993 i actual-
ment és Cap d’Àrea de Serveis a les Persones a Maça-
net de la Selva. Ha treballat en municipis com Girona, 
Salt, Sarrià, Banyoles, Anglès, Palafrugell, Roses, La 
Jonquera, Riudellots, Tossa i per diversos Consell Co-
marcals com el Gironès, La Selva i Alt Empordà. Des 
de fa 10 anys, és Director Tècnic i propietari de dues 
empreses de serveis socioculturals. Activista per la pau 
i membre fundador del CeDRe, GEA i Associació de Pa-
cifistes, entre altres. Ha estat observador internacional 
en eleccions a Centre Amèrica, i ha visitat i col·laborat 
en diversos projectes de cooperació a Bòsnia, al Se-
negal o Gàmbia. Ha realitzat cursos d’especialització 
en ciència política, participació ciutadana, cultura 2.0, 
educació i municipis, immigració, joventut, mediació de 
conflictes, violència de gènere i llengua àrab.

Casat i té una filla.

38 anys. Llicenciat en Geografia 
per la Universitat de Girona.

15. ÀNGELA BLÀZQUEZ i 
BOYA 
Independent

Perruquera de professió durant 23 anys. Des del 2002 
és administrativa d’una empresa de serveis. Membre de 
l’Associació de Veïns del Pont Major del 2001 al 2008. 
Fundadora i Presidenta del Col·lectiu de Dones “La 
Cata” del Pont Major. Organitza, des de fa 32 anys, la 
Diada de la Vellesa del Pont Major.

Casada , té una filla i un fill.

52 anys. Estudis secundaris de 
Formació Professional Perru-
queria.

16. JORDI PUIG i VICENS
Independent

Actualment i des del 1997 propietari de l’empresa Dú-
plex Girona Immobles,S.L. Ha estat professor de dret 
fiscal a la Federación Empresarial de Castilla La Manc-
ha de Economía de lo Social. Jugador professional de 
bàsquet del 1988 al 1996. Del 1996 al 2000 va ser segon 
entrenador de l’ACB al Club Bàsquet Girona. També 
ocupà la direcció esportiva del club del 2000 al 2006.

Té una filla.

40 anys. Diplomat en Empre-
sarials per la UdG. Titulat en 
Dret Fiscal i en Comptabilitat i 
Finances per Esine. BBA en Di-
recció financera per l’Instituto 
de Empresa. Entrenador Supe-
rior de bàsquet.

17. SALVADOR LLORENTE 
i VARELA 

President de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia 
del 1988 al 1998. Actualment, President de l’Associació 
Amics del Castell de Montjuïc. Membre de la Platafor-
ma cívic per l’ús de la bicicleta “Mou-te en bici”.

Casat. 

55 anys. Funcionari de la Gene-
ralitat.

18. MARIA SOLEDAD 
LAGARES i OTERO 
Independent

Ex-presidenta de l’AMPA de l’escola de Vila-roja i ex-vo-
cal de l’Associació de Veïns de Vila-roja. Ex-presidenta 
de l’Associació de Dones Rigoberta Menchú fins el 2010 
i actualment membre de l’entitat. Ex-representant de 
Dones a la Coordinadora d’Entitats del Sector Est. Va 
participar en el Seminari Integrant Accions, dins el Pla 
de Dinamització de la Ciutat de Girona. 

Casada, té dos fills i tres néts.

67 anys. Mestressa de casa.

EL MEU EQUIP

11
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20. HELENA CALVELO i 
FRAGOSO 
Independent

21. ÀLEX BALDE i BALDE

22. NOÈLIA VALVERDE 
MARTÍNEZ

Treballa a l’Administració de l’Institut de Celrà. És una 
activista social. Ha participat en associacions i movi-
ments socials durant els últims 34 anys. Presidenta de 
l’Associació de Veïns de Montjuïc (1997-2005) i Presi-
denta de la Federació d’Associacions de Veïns de Giro-
na fins al 2005. Actualment treballa al Col·lectiu per la 
Igualtat, a la Coordinadora dels Col·lectius i Grups de 
dones de Girona. També col·labora com a formadora de 
l’escola de mares “Shakanu” de Banyoles al CEIP Pla de 
l’Ametller. Forma part de la Comissió Ciutat Igualtat i és 
membre del Consell editorial d’El Punt. 

Vocal del l’Associació de Joves Immigrants del Gironès. 
Treballa al sector del  comerç des del 2005. Ha treballat 
com a encarregat en una empresa del sector del suro i 
ha fet de disc-jockey i presentador de televisió.

Casat i té quatre fills.

Actualment està cursant el Màster de Lideratge per a 
la Gestió Política a la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Ha treballat durant els últims 4 anys en diverses 
empreses del sector turístic. Des del 2009 treballa a 
l’Ajuntament com a auxiliar administrativa. És la Pri-
mera Secretària de la Federació de Comarques Giro-
nines de les JSC.

19. JOSEP DURAN i 
JORQUERA

Taxista amb llicència a la ciutat de Girona des del 2004. 
Actualment cursa el Màster d’Instructor d’Unitats Cani-
nes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fundador i 
President de l’Agility Club Girona. Membre de la Comis-
sió de la Copa de Girona i col·laborador de l’Associació 
Estimal’s.

Casat i té una filla.

44 anys. Estudis secundaris de 
Formació Professional Deline-
ant.

58 anys. Llicenciada en Història 
Contemporània per la Universi-
tat de Barcelona.

44 anys. Graduat escolar.

27 anys. Estudiant de la Diplo-
matura de Turisme a la UdG.

23. NARCÍS CADENA MASÓ

Té el reconeixement de Suficiència Investigadora en 
Economia i Empresa (3r.cicle), llicenciat en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses i Diplomat en Ciències 
Empresarials per la UdG, Màster en Gerontologia 
Social per la UAB, Diploma en Mediador d’Asseguran-
ces. Funcionari de carrera, en excedència amb serveis 
prestats a les delegacions d’Indústria i d’Hisenda. Tre-
ball en gestories i assessories. També professor de 
primària i secundària. Va cursar el Postgrau d’Acom-
panyament Espiritual a la Universitat Ramon Llull. Col-
labora amb diferents entitats i associacions.

64 anys. Llicenciat en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses i 
Diplomat en Ciències Empre-
sarials per la UdG.

24. ANNA PAGANS I 
GRUARTMONER 
Independent

Professora d’institut, va entrar com a regidora a l’Ajun-
tament de Girona l’any 1991. Durant la seva trajectòria 
a la corporació municipal ha gestionat l’Àrea d’Educa-
ció, Formació i Lleure i Esports, l’Àrea de Coordinació, 
Via Pública i Seguretat, i l’Àrea d’Alcaldia. Després de 
desenvolupar els càrrecs de regidora i tinenta d’alcal-
de, va accedir a l’Alcaldia el 2 de gener de 2002, càrrec 
que va revalidar en les eleccions del juny de 2003 i maig 
de 2007, com a cap de llista del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC). Entre altres és vicepresidenta de 
la Federació de Municipis de Catalunya des de l’any 
2004 i membre del Consell Nacional. Va ser presidenta 
del Fòrum Espanyol per a la Seguretat Urbana i presi-
denta de la Red de Juderías de España l’any 2005.

58 anys. Alcaldessa de Girona. 
Llicenciada en Geografia i His-
tòria per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona

25. JOAQUIM NADAL i 
FARRERAS

Actualment és President del Grup Parlamentari Socia-
lista al Parlament de Catalunya. Ha estat professor de la 
Universitat de Liverpool i d’Història de Catalunya de la 
UAB. Va ser Director del Col·legi Universitari de Girona 
entre 1978 i 1979 i és catedràtic d’Història Contempo-
rània 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 Cata-
lunya del 1981 al 1995. Ha estat diputat al Parlament de 
Catalunya des de la II legislatura. Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques del 2003 al 2011 i conseller 
de la Presidència l’any 2006. Membre de l’Executiva Na-
cional del PSC. 

Casat, té un fill i una filla.

63 anys. Doctor en Història per 
la Universitat de Barcelona.

26. JOAQUIM RUHÍ i 
BRUNSÓ

Ha treballat com a professor d’ensenyament secundari 
des del 1977, i els darrers 25 anys ha estat professor de 
Biologia a l’Institut Carles Rahola i Llorens de Girona. 
Des del 1991 és el Director d’aquest centre d’ensenya-
ment secundari. És membre de l’executiva de l’Agrupa-
ció de Girona del PSC.

Casat, té una filla i un fill.

56 anys. Llicenciat en Biologia 
per la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  

27. NÚRIA ARNAY i BOSCH

Directora dels Serveis Territorials de Treball i Indústria 
del 2004 al 2006 i Directora de Treball fins el 2011. Re-
gidora delegada d’Ensenyament i de Turisme de 1983 a 
1987 i regidora de govern local i participació del 1987 
al 1991.

Casada i té dues filles.

61 anys.  Llicenciada en Dret per 
la Universitat de Barcelona.

28. MARIAN SAIS i BEDMAR

Ha treballat com a geògrafa durant 8 anys en la gestió 
de projectes SIG a l’empresa privada i la UdG. Tècnica 
del Gabinet de la Delegació del Govern de la Generali-
tat a Girona (2004-2007) així com analista de les actu-
acions del Govern en el territori, al departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (2007- 2008). 

Actualment treballa com Agent d’Igualtat i des del 2004 
és secretària de formació de l’executiva de federació del 
PSC de comarques gironines.

Casada amb una filla i un fill.

35 anys. Llicenciada en Geogra-
fia i Postgrau en Urbanisme per 
la UdG. Especialista en Siste-
mes d’Informació Geogràfica i 
Teledetecció per la Universidad 
de Alcalá de Henares.

29. PILAR ROURE 
ESPINOSA
Independent 

Funcionària interina del cos auxiliar administratiu de la 
Generalitat de Catalunya a Girona durant 15 anys, avui 
jubilada. Ha estat secretària en una empresa privada 
fins l’any 1992. 

Casada, té una filla.  

68 anys. Graduada escolar.

30. NARCÍS AMAGAT PRAT

31. JOSEP M. JOFRE i 
VILANOVA

Membre del Consell Municipal de la Gent Gran de Gi-
rona, membre del consell consultiu del Consell Co-
marcal de la Gent Gran i ex-membre del Comitè de la 
Creu Roja. És vice-president del Casal de Gent Gran 
Onyar Montilivi i Primer Secretari d’Unió de Jubilats. 
Membre de l’equip de Redacció “El Roure” 

Casat.

Jubilat.

45 anys. Treballador del Ser-
vei Territorial de Carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, 
actualment en excedència. 

Ha estat Secretari General de la Secció sindical dela 
FSP-UGT del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de Girona. Ha estat membre direc-
tiu de diferents entitats esportives de la ciutat i se-
cretari d’organització de les Joventuts Socialistes de 
Catalunya i del PSC a Girona. Membre de l’executiva 
de l’Agrupació de Girona del PSC i conseller nacional. 
Regidor des del 2004 de Joventut i, actualment, d’Es-
ports.

Viu en parella i té un fill.

EL MEU EQUIP
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DINAMITZAR L’ECONOMIA I 
CREAR LLOCS DE TREBALL

Reactivar l’economia de la ciutat. Girona, com 
la resta de Catalunya i dels països desenvolu-
pats, pateix les conseqüències d’una crisi mun-
dial profunda que ens ha conduït a una situació 
econòmica d’enorme complexitat i a un proble-
ma molt greu de desocupació que ha afectat a 
moltes famílies, i que incideix en empreses, 
comerços, treballadors autònoms... Perquè co-
neixem aquesta realitat, farem de la generació 
d’ocupació i de la reactivació econòmica de Gi-
rona el principal repte pels propers anys; res-
pondrem localment i des de la proximitat a una 
crisi d’implicacions globals. 

Som una ciutat plena d’actius i capacitats, de 
persones emprenedores i amb talent, d’empre-
ses que destaquen en múltiples sectors, d’una 
societat civil activa, d’una universitat generado-
ra de coneixement que ens aporta dinamisme i 
capacitat d’innovació.  

Estem en un emplaçament estratègic, un en-
torn ple de possibilitats en el corredor de la me-
diterrània i en una macroregió de gran activitat 
econòmica, prop de Barcelona (l’any vinent, grà-
cies al Tren d’Alta Velocitat, hi estarem només a 
mitja hora) i al centre d’una dinàmica Euroregió 
i un important Eurodistricte; i ens trobem al bell 
mig de les comarques gironines des d’on podem 
liderar i ser referent si som capaços de posar tot 
el nostre esforç i capacitats per treballar en la 
Girona del futur. Aquest és el repte de tots els gi-
ronins i gironines que volem recuperar la il·lusió 
per un progrés compartit, entre les empreses i 
els agents econòmics i socials, l’Ajuntament i la 
resta d’institucions amb les que volem treballar 
plegats. 

Convocarem, liderarem i ens esforçarem per 
assolir una gran concertació per construir una 
Girona plena de possibilitats, necessitem els 
joves i la gent gran, els empresaris, els treballa-
dor autònoms, els treballadors de tots els sec-
tors, els aturats que busquen feina i la gent que 
s’està formant per preparar-se, els comerciants 
i tota la societat civil. Tots i totes hem de treba-
llar per aquest gran projecte col·lectiu.  

Els nostres esforços s’orientaran en tres eixos 
de treball:

Sumarem esforços de tots els agents públics 
i privats, de tots els sectors per activar l’econo-
mia en una sola estratègia comuna. Necessitem 
tota la ciutadania per donar un nou impuls a la 
ciutat. Promourem iniciatives de concertació i 
d’acord entre sectors per assegurar la coordi-
nació d’institucions i administracions de l’àrea 
urbana amb una estratègia per als propers anys.

Convertirem Girona en una ciutat encara més 
atractiva pel talent i el coneixement, una ciutat de 
treball i d’oportunitats. Impulsarem programes 
per potenciar el dinamisme que ens aporta ser 
una ciutat universitària, amb capacitat d’atraure 
talent i emprenedors, de retenir els nostres jo-
ves millor preparats, i de crear plans específics 
per crear ocupació amb la col·laboració público-
privada. Donarem  facilitats des de l’Ajuntament 
a les empreses i als emprenedors per generar 
activitat econòmica i crear ocupació.

Promourem i projectarem Girona. Portarem 
a terme diversos projectes amb l’objectiu de 
millorar el nostre posicionament internacional, 
especialment a l’Euroregió i de ser el referent 
en l’eurodistricte per crear l’Espai Català Trans-

fronterer amb la Catalunya Nord. Aprofitarem 
les oportunitats derivades de la proximitat amb 
Barcelona per fer projectes conjunts. Exercirem 
un lideratge en xarxa de l’economia de les Co-
marques Gironines per ser un espai propici a la 
recerca, les empreses de serveis intensives en 
coneixement. Volem ser un punt de trobada del 
turisme, el comerç i la cultura. Estem conven-
çuts en què cal mantenir la inversió pública, as-
segurar les infraestructures i les inversions de 
futur de la ciutat. Entre d’altres, han de ser es-
sencials per a la ciutat l’arribada del TAV, l’Hos-
pital Trueta i el pol de la salut amb la facultat de 
medicina, el manteniment de l’activitat de Rya-
nair, el tren de rodalies o la N-II. Són inversions 
vitals per mantenir la nostra competitivitat. Des 
de l’Ajuntament en reivindicarem la seva realit-
zació.

10 MESURES PER REACTIVAR L’ECO-
NOMIA I CREAR OCUPACIÓ A GIRONA

1. IMPULSAREM EL “PACTE X GIRONA”
Proposem fer plegats el nou pla estratègic del 
segle XXI de l’àrea urbana de Girona, el “Pacte 
x Girona”, que ha de ser la base per consensuar 
com volem la ciutat dels propers 15 anys amb  
tots els agents públics i privats. La dinamització 
econòmica en serà la primera prioritat.

2. PROMOUREM “GIRON@, CIUTAT CREA-
TIvA” 
Concentrarem sota un únic paraigües tots els 
agents de promoció econòmica i territorial de 
l’àrea urbana. Proposarem la seva agrupació en 
una agència unificada de promoció econòmica 
que els integri tots, “Giron@, ciutat creativa”. 
Volem disposar d’una estratègia conjunta de 
reactivació econòmica, per augmentar la nos-
tra competitivitat i generar ocupació. Ho farem 
amb un partenariat públic i privat basat en la 
concertació pel desenvolupament local, que fo-
menti l’emprenedoria, l’atracció d’inversions i el 
suport als sectors estratègics de la demarcació, 
tant els d’avui com els de futur. La concertació i 
la suma de tots i totes és clau pel desenvolupa-
ment local. Cal més que mai integrar recursos i 
evitar ineficiències.

3. SUMAREM TURISME, CULTURA, GAS-
TRONOMIA I COMERç SOTA UNA ESTRA-
TèGIA COMUNA 

Durant els primers cent dies del nou govern mu-
nicipal començarem els treballs d’un “Pla estra-
tègic del turisme”, comptant amb el sector, amb 
tots els agents públics i privats que avui treba-
llen per la promoció turística, i amb la prestigio-
sa Facultat de turisme de la UdG. El Pla servirà 
de base pel disseny d’una estratègia integral de 
reactivació econòmica per multiplicar les relaci-
ons entre sectors consolidats de la ciutat. Entre 
els projectes clau per potenciar aquests sectors 
proposem:  obrir a la Casa Pastors el gran “cen-
tre d’interpretació” del nostre patrimoni. Aquest 
espai ha de ser un centre d’acollida que ens aju-
di a donar més projecció interna i externa al nos-
tre relat històrico-turístic de ciutat. Hem de cer-
car el reconeixement internacional presentant 
la candidatura de Girona com a patrimoni de la 
humanitat i també altres reconeixements inter-
nacionals que aportin prestigi i atractiu a Girona, 
com a destinació cultural i turística. També hem 
de promoure el desplegament del Pla Director 
de la Catedral per fer accessibles els espais ac-
tualment tancats del temple i seguir donant su-
port a la rehabilitació de l ‘església de Sant Feliu 
per fer accessibles, també, espais avui tancats. 

4. GENERAREM TREBALL I OPORTUNITATS 
PELS ATURATS 
Potenciarem el servei municipal d’ocupació amb 
una estratègia comuna amb els Serveis d’Ocu-
pació de Catalunya. Promourem un pla especial 
pels joves gironins orientat tant a la Formació 
com a la recerca de feina “Feina i formació pels 
joves”.

5. GARANTIREM ELS PROJECTES ESTRA-
TèGICS DE FUTUR DE LA CIUTAT 
Instarem a la Generalitat a complir els com-
promisos per mantenir l’activitat de l’Aeroport 
de Girona, element clau del nostre turisme, co-
merç, activitat econòmica i ocupació. Així mateix 
demanarem el traspàs de la seva gestió a la Ge-
neralitat i amb participació de l’Ajuntament de 
Girona. Impulsarem amb els sectors econòmics 
i socials de la ciutat, així com amb l’Administra-
ció de la Generalitat i AENA, un comitè de rutes, 
que incorpori l’AGI, que ajudi a concertar nous 
acords amb Ryanair i altres companyies aèries. 
Reivindicarem i promourem que les administra-
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cions competents garanteixin les infraestructu-
res i inversions clau de la ciutat: el nou hospital 
Trueta i el pol de coneixement en salut, el soter-
rament del tren de rodalies, la millora de la N-II 
i la nova estació del TAV. 

6. MANTINDREM LA INvERSIó PúBLICA, CRE-
ANT OCUPACIó AMB LA COL·LABORACIó 
PúBLICO-PRIvADA 
Des de l’Ajuntament volem seguir transformant 
la ciutat i realitzant inversió pública aprofitant 
el baix nivell d’endeutament de l’Ajuntament de 
Girona. Impulsarem plans de rehabilitació als 
nostres barris, així com estratègies d’impuls 
dels sectors econòmics claus, desenvoluparem 
un programa de compra pública innovadora, 
i plans d’estalvi i eficiència energètica en els 
equipaments públics. Tots aquests factors han 
de generar activitat econòmica i ocupació amb 
inversions del sector públic i privat.

7. POTENCIAREM GIRONA COM A CIUTAT 
UNIvERSITàRIA, DE CIèNCIA, D’HUMANI-
TATS I DE TALENT 
Promourem una major col·laboració amb la 
Universitat per desenvolupar una Anella de Co-
neixement que integri les diverses facultats i el 
Parc científic i Tecnològic. Treballarem plegats 
en projectes clau de la ciutat com el clúster TIC 
Media o els esforços per ser un Campus d’Excel-
lència. Promourem el creixement del Parc amb 
espai per empreses, i crearem un nou pol al vol-
tant de la Salut. Farem les previsions oportunes 
de terrenys per possibilitar la instal·lació, a mig 
termini,  d’un parc empresarial privat per acti-
vitats econòmiques d’alt valor afegit, en el cas 
que l’actual parc científic no les pugui acollir per 
manca d’espai. Aconseguirem el reconeixement 
per ser una Ciutat de la Ciència i la Innovació, 
un programa del Ministeri que facilita inversi-
ons en R+D a la ciutat, i impulsarem programes 
d’atracció de talent i emprenedors a nivell inter-
nacional. Promourem una estreta col·laboració 
entre universitat i ciutat per la divulgació del co-
neixement i el foment de la vida cultural. 

8. FORMACIó PROFESSIONAL, LA CLAU 
PER AFAvORIR MéS OCUPACIó 
Volem integrar-nos en la “Xarxa de ciutats eu-
ropees de Formació Professional” amb la fina-
litat d’aconseguir una relació estable entre les 
administracions locals, empreses i centres de 

formació per tal de desenvolupar la formació 
professional en estreta cooperació amb l’entorn 
productiu de la ciutat.

9. CIUTAT PER EMPRENDRE I INNOvAR. 
MéS EFICIèNCIA ADMINISTRATIvA I “TAXA 
zERO”: NOUS ESTíMULS PER INSTAL·LAR 
A GIRONA ACTIvITATS ECONòMIQUES GE-
NERADORES D’OCUPACIó 
Generarem nous programes per impulsar 
l’emprenedoria i acompanyar als negocis que 
comencen, des de l’Ajuntament. Promourem 
la formació emprenedora als joves estudiants 
universitaris i també als estudiants de forma-
ció professional. Des del servei municipal Gi-
roEmprén serem proactius en la recerca dels 
que tenen projectes, coordinadament amb els 
programes ja existents a la Universitat. Impul-
sarem algunes accions exemplificadores de la 
nostra voluntat de generar i atraure activitat 
productiva: a) Crearem un fons d’inversió local 
amb una forta implicació de les empreses cap-
davanteres de Girona, que inverteixi en negocis 
de futur, en projectes d’autònoms i emprene-
dors amb forta implantació local, potencial de 
creixement i component social.  b) Mentre duri 
la crisi aplicarem la “Taxa zero”, l’exempció del 
pagament de la taxa de primera activitat a les 
petites i mitjanes empreses que vinguin a instal-
lar-se a la ciutat i generin ocupació de qualitat. 
c) Prendrem mesures de millora de l’eficiència 
de l’administració, aplicant totalment la directi-
va europea de serveis i la llei catalana de l’admi-
nistració electrònica i unificant diverses unitats 
municipals implicades en la tramitació de llicèn-
cies a les activitats econòmiques. 

10. INTERNACIONALITzAREM LA CIUTAT, 
TREBALLAREM EN XARXA 
Desenvoluparem una estratègia per aprofitar les 
oportunitats de l’Euroregió i l’Eurodistricte per 
promocionar el nostre teixit productiu, especial-
ment els sectors turístic i comercial. Multiplica-
rem les iniciatives de relació amb la Catalunya 
Nord en els propers anys. Promourem un marc 
estable de col·laboració amb Barcelona per bus-
car sinèrgies amb Fira de Barcelona, Barcelona 
activa, Turisme de Barcelona, i les seves agènci-
es d’atracció d’inversions. Promourem un marc 
estable de cooperació econòmica amb la resta 
de les comarques gironines. 

Més propostes a www.piabosch.cat   

La Girona del segle XXI, una ciutat segura: una 
col·lectivitat on exercir els drets i on complir 
els deures, que garanteix uns serveis públics 
de qualitat. El nostre model social es troba en 
un procés de transformació continuada, fruit de 
múltiples tendències i canvis. Alguns són de ca-
ràcter global, però necessiten respostes locals. 
La ciutat, en aquest moment,  és i ha de ser el 
lloc on es puguin exercir els drets en llibertat i 
en condicions d’igualtat i on es vetlli pel compli-
ment dels deures de tota la ciutadania. 

El civisme, la seguretat i la convivència a la 
ciutat requereixen una autoritat democràtica 
forta i també recursos suficients i coordinats a 
tots nivells. Farem de la promoció de la cons-
ciència de comunitat un dels eixos de la nostra 
pedagogia política. Promourem el  civisme amb 
campanyes educatives i també amb una nova 
ordenança que vagi acompanyada d’instruments 
que en garanteixin el seu compliment. Treballa-
rem per garantir que els interessos del conjunt 
de la comunitat no siguin malmesos, protegirem 
el patrimoni de tots, i l’exercici lliure dels drets 
i les llibertats en un entorn segur i ben protegit. 
Complementarem la feina que fan les diferents 
policies amb la tasca de promoció del compli-
ment dels deures cívics que duen a terme els 
agents cívics. Volem incrementar els recursos i 
el personal en la policia municipal, i també de-
senvolupar nous plans per la convivència. Tot 
això té una base indispensable, que dóna sentit i 
estabilitat a aquestes polítiques: la cohesió soci-
al, amb la promoció de la qual estem fermament 
compromesos.

Garantirem els drets de totes les persones, 
que estan protegits en la nostra Constitució, 
i el nostre Estatut d’autonomia: la igualtat 
d’oportunitats, el treball, l’habitatge, els serveis 
socials, la cultura, l’educació, la salut, l’esport, 
l’ordre,.... Procurar la seguretat a la població 
equival a oferir un conjunt de serveis a favor de 
la qualitat de vida de tots els gironins i gironines; 
vol dir donar oportunitats als infants,  als joves i 
a les famílies. Aquesta tasca cal fer-la avui més 
que mai, sobretot si tenim en compte que vivim 
en un moment d’incertesa. Per garantir els drets 
dels ciutadans cal emprar tota la potencialitat de 
la nostra gent gran; hem construir tots junts una 
ciutat amable i saludable, més cívica i més justa 
socialment.

L’aposta per la cultura i l’educació ha de con-
tinuar essent un dels elements definidors del 
nostre model de ciutat. L’aposta per la cultura 
és un dels signes d’identitat de la  nostra ciutat. 
En això som un referent a Catalunya, a Espanya 
i a l’Euroregió. El nostre dinamisme cultural 
atrau talent i creativitat i genera cohesió inter-
na. Aporta riquesa en tots els sentits i és un fac-
tor de desenvolupament turístic i comercial. La 
cultura ha de ser encara més accessible a tots 
els ciutadans i ciutadanes, a les biblioteques, 
als centres cívics i als locals socials, al teatre 
Municipal, al Centre Cultural la Mercè i  a l’Au-
ditori. Els equipaments culturals són una xarxa 
per vertebrar la ciutat i acostar la cultura als 
barris i a una ciutadania plural. L’educació, per 
altra banda, és la base d’una societat lliure, on 
la igualtat continua essent un dels grans objec-
tius de futur. Hem de tenir una xarxa d’equipa-
ments educatius que responguin als reptes i als 

UNA CIUTAT COHESIONADA 
I SEGURA, UNA CIUTAT 
D’EDUCACIÓ I CULTURA 
ON NINGÚ 
HA DE QUEDAR ENRERE
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canvis socials. Ens cal col·laborar més, des de 
l’Ajuntament, amb les nostres escoles i instituts. 
Reforçar-los, quan tenen dificultats, amb més 
mitjans i programes d’entorn. Cal garantir que 
el dret a formar-se es pugui exercir en totes les 
etapes de la vida i en tots els aspectes d’inte-
rès per a les persones –que inclouen el famili-
ar, el cultural, el social i altres com la formació 
en tecnologies de la comunicació- com a ciutat 
educadora que som. En una ciutat de serveis, 
de coneixement, de turisme, més oberta al món 
que mai, el coneixement dels idiomes són sem-
pre un dels instruments notables de progrés.  Es 
requereixen noves propostes de potenciació de 
l’aprenentatge dels idiomes per facilitar-los al 
conjunt de la ciutadania i mantenir-nos comuni-
cats i oberts amb l’Europa del futur.

Volem seguir invertint en serveis socials. En un 
moment de crisi cal  garantir que els serveis 
socials siguin accessibles per a tothom, soste-
nibles i de qualitat. Els nostres serveis socials 
són un referent en el nostre entorn des de fa 
molts anys. Seguirem promovent  l’autonomia 
de les persones, donarem ple suport a les famí-
lies cuidadores amb membres necessitats, i po-
tenciarem aquells projectes socials que, disse-
nyats per entitats arrelades a la ciutat s’adapten 
millor a les necessitats actuals. Així mateix, en 
els propers anys, treballarem intensament amb 
la gent gran i els joves de la ciutat. Proposem 
mesures específiques en els dos sectors, per 
ajudar-los quan calgui, però també per aprofitar 
tot el seu potencial. Continuarem promovent la 
coordinació de les diferents administracions i tot 
el teixit associatiu del tercer sector per seguir 
millorant les formes d’intervenció social. 

Volem potenciar l’esport com un element per 
promoure la cohesió social. Volem que tots els 
nens i nenes, nois i noies, tinguin accés a una 
formació esportiva extraescolar de qualitat, que 
millori la seva formació humana i els eduqui en 
valors. Seguirem potenciant l’esport al llarg de 
la vida com un element afavoridor de la salut fí-
sica i mental de les persones. Fent esport junts, 
fem ciutat junts. 

Volem que la Girona del segle XXI segueixi es-
sent una comunitat que avança unida. El verita-
ble progrés només és possible si la recuperació 
es porta a terme sense que ningú quedi enre-
re. Volem que Girona segueixi essent una ciutat 

que treballi per donar les màximes oportunitats 
a tots els seus habitants, per poder desenvolu-
par els seus projectes personals amb llibertat i 
igualtat d’oportunitats. Només en un entorn de 
seguretat, on els drets  bàsics estan assegurats 
per tothom, els homes i les dones podem de-
senvolupar les nostres potencialitats i cercar el 
nostre camí cap a una vida més plena, realitzada 
i feliç. 

10 MESURES PER IMPULSAR UNA 
CIUTAT COHESIONADA I SEGURA, 
D’EDUCACIÓ I  CULTURA

1. RESPONDREM SOCIALMENT A LA CRISI 
Garantirem i mantindrem el pressupost en polí-
tiques socials per respondre a la situació actual 
de crisi. Assegurarem la qualitat dels nostres 
serveis a les persones, mantindrem i desenvo-
luparem noves polítiques per a la gent gran, la 
infància , la joventut i les famílies.  Seguirem im-
pulsant la cooperació.

2. GARANTIREM LA SEGURETAT I LA CON-
vIvèNCIA A LA CIUTAT 
Farem una nova Ordenança de Convivència Ciu-
tadana que contempli mecanismes per assegu-
rar el seu compliment per part de la ciutadania. 
Aprovarem una Ordenança Municipal Regulado-
ra del Soroll i les Vibracions, que doti a l’Ajun-
tament d’instruments útils i eficaços per poder 
prevenir i corregir la contaminació acústica i les 
molèsties per soroll. Promourem un Pacte per 
a la Convivència Nocturna, amb l’objectiu de 
resoldre els conflictes de soroll a la via públi-
ca  a l’entorn dels locals nocturns. Facilitarem 
serveis d’assessorament a les escales de veïns 
que no tinguin comunitats constituïdes i en la 
gestió de conflictes que pugui haver-hi. Incre-
mentarem els efectius de la Policia Municipal 
fins a un 10% . Reforçarem, especialment, la 
policia de barri i comunitària, així com també 
la dotació dels agents cívics per tots els barris 
de la ciutat. Promourem la construcció d’un nou 
espai per a la policia municipal al sector de 
Santa Eugènia que donarà equilibri territorial a 
la presència de la policia i facilitarà l’accés de 
tota la ciutadania. Potenciarem la coordinació 
policial entre les diferents cossos de seguretat 
que actuen a la ciutat.

3. ACONSEGUIREM LES INvERSIONS EN 
SALUT QUE LA CIUTAT NECESSITA 
Treballarem per mantenir la construcció del 
nou Hospital Trueta. Creiem que l’Hospital és 
una inversió social i econòmica clau tant per Gi-
rona i com per totes les comarques gironines. El 
Trueta ha de permetre tenir uns estàndards de 
qualitat de primer nivell per l’assistència sanità-
ria a la nostra ciutat. El nou hospital és garantia 
de futur per implementar projectes concertats 
amb el Campus universitari transfronterer de 
Salut de la UdG i el Parc Científic i Tecnològic. 
Instarem a la Generalitat de Catalunya a portar a 
terme la cinquena àrea bàsica de salut a Girona, 
a la zona dels Químics (prolongació  del carrer 
Migdia), per donar servei al creixement al sud 
de la ciutat i per repartir millor la població i ga-
rantir la qualitat dels serveis mèdics. L’Ajunta-
ment cedirà el sòl per que es pugui dur a terme 
aquesta important inversió.

4. NOUS EQUIPAMENTS EDUCATIUS PER 
GARANTIR LA COHESIó SOCIAL 

Construirem una nova Escola bressol a Domeny 
i una altra a la zona centre de la ciutat. Impulsa-
rem la construcció de les escoles Pericot i Bosc 
de la Pabordia. Afavorirem la inversió en el Pla 
de manteniment d’edificis escolars.  

5. INvERTIREM EN LES ESCOLES I EN 
L’APRENENTATGE D’IDIOMES, PER UNA 
EDUCACIó DE QUALITAT I FUTUR 
Promourem projectes educatius propis per les 
escoles públiques de la ciutat que afavoreixin la 
seva singularitat i que potenciïn el seu atractiu. 
Potenciarem programes que fomentin la quali-
tat, com les Biblioteques escolars. Així mateix 
promourem l’aprenentatge d’idiomes i poten-
ciarem els plans d’activitats on l’idioma tingui 
un paper clau, sobretot en anglès, però sense 
oblidar mai el francès, llengua clau per la seva 
proximitat. 

6. SEREM UNA CIUTAT AMIGA DE LA GENT 
GRAN I DE LA INFàNCIA, I APOSTAREM 
PER LA INTEGRACIó DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 
Un aspecte essencial que defineix el nivell de 
qualitat d’una ciutat i d’una societat és la forma 
que té de tractar la seva població més vulnera-
ble. Per això,  Impulsarem l’entrada de Girona a 
la ”Xarxa de ciutats amigues de la gent gran” 

creada per l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS), tot adoptant i portant a terme totes 
les mesures necessàries per aconseguir-ho. 
Aquestes mesures ens han de permetre adaptar 
els equipaments a la gent gran o crear progra-
mes específics per aprofitar tota l’experiència de 
la nostra gent gran per la ciutat, com, per exem-
ple, programes per formar-los en tecnologies de 
la comunicació que evitin l’anomenada ‘fractura 
digital’. Potenciarem l’ús de les TIC (Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació) per millo-
rar la qualitat de vida de la gent gran per con-
servar per més temps la seva possibilitat de vida 
autònoma al domicili propi. Impulsarem l’en-
trada de Girona a la “Xarxa de ciutats amigues 
de la infància” del Consell d’Europa, com una 
forma d’estimular accions de diferents agents, 
tant públics com privats, favorables als infants i 
les seves famílies. Crearem un “Taula Municipal 
de la Discapacitat”, on participaran les entitats 
especialitzades i les organitzacions socials que 
desenvolupen activitats a favor de les persones 
amb discapacitat i l’administració, per coordinar 
els esforços a favor de la integració de la gent 
amb discapacitat. També facilitarem la inclusió 
de les persones amb discapacitat en el conjunt 
de les activitats de la ciutat, fomentant la seva 
participació.

7. PROMOUREM EL PROGRAMA “FEINA I 
FORMACIó PELS NOSTRES JOvES” 
Impulsarem un pla integral per activar els nos-
tres joves, per orientar-los i donar-los suport. 
Per això, promourem el pla “Feina i Formació 
per als Joves”, concertat amb els agents econò-
mics, educatius i socials.

8. POTENCIAREM EL CONSELL DE COHE-
SIó I SERvEIS SOCIALS DE GIRONA, COM 
L’ESPAI DE CONCERTACIó ON LES EN-
TITATS I ORGANITzACIONS PúBLIQUES I 
PRIvADES 
Poden transferir les seves experiències i on es 
fomenten les bones pràctiques en la intervenció 
social. El Consell ha de servir per establir una 
agenda comuna, sistemes de mesures com-
partits i el reforç mutu de projectes i activitats, 
que estimulin la innovació social i la millora del 
nostre capital social. Seguirem garantint una 
resposta ràpida a situacions de vulnerabilitat o 
d’exclusió social que poden accentuar-se en el 
moment actual de crisi econòmica.
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9. FAREM MéS ACCESSIBLE LA CULTURA 
I PROJECTAREM INTERNACIONALMENT 
GIRONA 
Impulsarem el programa “Cultura per a tot-
hom” per garantir que la cultura esdevingui una 
eina de cohesió social, accessible a tota la ciuta-
dania, i que incorpora tots els públics. Així ma-
teix volem seguir apostant per Temporada Alta 
com a festival referència del teatre a nivell euro-
peu. Volem convertir Girona en la futura “Capital 
de les arts escèniques” de l’Euroregió. En l’àm-
bit cultural posarem en marxa o consolidarem 
un seguit d’iniciatives com la Fundació Rafel 
Masó, el centre “la Marfà”, el “nou Modern” 
amb el centre cívic del barri vell i el nou cinema 
Truffaut, la nova Biblioteca pública, la reforma 
del Museu d’Història de la ciutat i la creació del 
Centre d’interpretació del patrimoni de la ciu-
tat a la Casa Pastors. Completarem la planifica-
ció del Parc cultural del Migdia, acabant de re-
dactar el projecte del Centre d’art contemporani. 
Procurarem establir un diàleg constant entre els 
diferents àmbits de la cultura per generar nous 
públics i apostar pel seu rejoveniment constant. 
Potenciarem la creació artística. Projectarem 
una sala de concerts de format mitjà.

10. MéS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PER 
TOTA LA CIUTADANIA 
En l’àmbit esportiu, millorarem la nostra xarxa 
d’equipaments esportius, amb actuacions a la 
piscina de Can Gibert, al Parc de la Devesa, al 
pavelló de Palau o al Pavelló de Fontajau. Pro-
mourem la creació de nous itineraris esportius 
i de salut. Ampliarem la xarxa d’equipaments 
disponibles per la pràctica esportiva ciutadana, 
concertant l’ús de les instal·lacions esportives 
escolars en horari no lectiu. Farem més acces-
sible el Pavelló de Fontajau a la ciutadania. Així 
mateix, procurarem que les noves instal·lacions 
esportives escolars es puguin destinar , ja des 
de l’inici, a les activitats d’esport ciutadà en ho-
rari extraescolar. Construirem un nou pavelló 
esportiu que doni servei a la ciutat.

Més propostes a www.piabosch.cat   

Bon Govern i governança compartida. Impul-
sarem de manera decidida un estil de govern 
encara més proper i participatiu entre Ajunta-
ment i ciutadania. Promourem bones pràctiques 
per un govern més accessible per tothom, una 
administració més moderna i transparent, i tec-
nològicament més avançada, per facilitar més 
serveis a la ciutadania i ser més eficient en la 
gestió econòmica. 

Participació i concertació, la clau per l’entesa a 
la ciutat. L’Ajuntament impulsarà processos de 
participació de la ciutadania en les grans decisi-
ons de futur de la ciutat com els usos dels espais  
que quedaran alliberats en l’eix ferroviari. Així 
mateix promourem processos de concertació i 
de pacte entre els organismes de tot el territori, 
i els diferents agents públics i privats per impul-
sar les polítiques públiques que necessitem pel 
futur.  

Tenim propostes en el marc d’una millor gover-
nança de la ciutat per fer front als nous reptes 
de la manera més intel·ligent, transparent i jus-
ta possible pels ciutadans i ciutadanes:

Un govern obert. Redefinirem la participació 
per fer-la més efectiva i més rellevant del que ha 
estat fins ara. Creiem fermament que cal impli-
car un nombre creixent de ciutadans i ciutada-
nes en la seva realitat més propera, i sobretot en 
els grans reptes de futur. També volem acostar 
més els serveis de l’Ajuntament i la seva gestió 
als barris, reforçant la figura de regidor de barri

Modernitzar la gestió amb eficiència i aus-
teritat, inversió pública per defensar l’estat del 
benestar. Respondrem a la creixent exigència 

per una gestió més moderna, més transparent 
i més eficient. En un moment de recursos es-
cassos prioritzarem els programes municipals 
dirigits a assolir una major cohesió social i en 
aquells destinats a generar dinamisme eco-
nòmic i ocupació. No serà retallant l’estat del 
benestar que sortirem de la crisi, si no enfortint 
aquells serveis bàsics que configuren el nostre 
estat de benestar i aquelles inversions que po-
den ser una oportunitat de desenvolupament 
econòmic. 

Girona, al capdavant del canvi tecnològic i 
l’administració electrònica.  Apostem decidida-
ment per una presència creixent de les tecnolo-
gies de la informació que cal adaptar als serveis 
públics i als processos de gestió de l’Ajunta-
ment, i així mateix fer aquest acostament a la 
societat per evitar processos de desigualtat o 
exclusió digital. 

10 MESURES PER UNA GOVERNANÇA 
MÉS OBERTA, PARTICIPATIVA I EFICI-
ENT

1. IMPULSAREM PROCESSOS DE PARTI-
CIPACIó EN LES DECISIONS CLAU DE LA 
CIUTAT 
Els grans temes de la ciutat, aquells que més 
poden condicionar el seu desenvolupament fu-
tur s’han de fer a partir de la concertació i de la 
participació directa de la ciutadania. El “Pacte x 
Girona”, amb objectiu a 2025, o la transformació 
de l’eix ferroviari, són exemples d’aquest propò-
sit.

UN GOVERN OBERT, PROPER, 
EFICIENT I MODERN PER A 
UNA CIUTADANIA 
PARTICIPATIVA
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2. MéS RELACIó I PROXIMITAT AMB ELS 
BARRIS 
Reformularem i reforçarem el paper dels regi-
dors de barri perquè tinguin més presència als 
equipaments i centres cívics per facilitar el con-
tacte amb la ciutadania. Crearem un espai web 
específic per cadascun dels barris i transforma-
rem les Taules territorials en Consells de barri 
amb periodicitat fixa.

3. MANTINDREM LA INvERSIó PúBLICA 
MUNICIPAL COM A MOTOR DE DESENvO-
LUPAMENT ECONòMIC LOCAL 
Mantenint nivells d’endeutament per sota dels 
que tenen la majoria d’Ajuntaments i amb una 
gestió econòmica eficient i austera, volem se-
guir mantenir la inversió pública com una de les 
claus per estimular l’economia.

4. NO INCREMENTAREM LA PRESSIó FIS-
CAL MUNICIPAL MENTRE DURI LA CRISI: 
PROGRESSIvITAT EN ELS IMPOSTOS MU-
NICIPALS, FACILITATS PER NOvES INvER-
SIONS A LA CIUTAT, I “TAXA zERO” PER 
NOvES PIMES CREADORES D’OCUPACIó 
Creiem que mentre duri la crisi no es pot aug-
mentar la pressió fiscal municipal, perquè cal 
activar l’economia i ajudar les famílies. Mantin-
drem les bonificacions socials a impostos com 
l’IBI i promourem que s’estableixin més criteris 
socials, de sostenibilitat i a favor de la recupe-
ració econòmica de les persones. Reduirem 
aquells impostos municipals relacionats amb 
l’obertura de noves activitats mentre duri la cri-
si, fins arribar a la “Taxa zero”, a l’exempció per 
l’obertura de noves activitats de petites i mitja-
nes empreses que generin ocupació de qualitat. 
Volem estimular l’activitat econòmica i comerci-
al de la ciutat.

5. CONSOLIDAREM L’ADMINISTRACIó 
ELECTRòNICA 
L’estendrem a totes les gestions municipals que 
es puguin fer via administració electrònica, més 
eficiència i rapidesa en la relació dels ciutadans 
amb l’Ajuntament.

6. FAREM ARRIBAR WI-FI A TOTA LA 
CIUTAT 
Finalitzarem el procés per arribar a tots els bar-
ris que queden pendents en aquest moment, vo-

lem una ciutat 100% connectada amb Wi-Fi, per 
garantir un accés a Internet en condicions a tota 
la ciutadania.

7. REDUIREM L’EXCLUSIó DIGITAL 
Promourem que tots els ciutadans i ciutadanes 
de Girona es puguin familiaritzar amb l’ús de les 
TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comu-
nicació) i desenvoluparem un programa contra 
l’exclusió digital.

8. CREAREM UN “ESPAI LAB” 
Assessorarem en noves tecnologies als joves 
per tal que puguin utilitzar-les en la seva vida di-
ària o en el seu procés d’emancipació. Crearem 
un espai especialitzat en eines 2.0, que actua-
litzaria i reformularia els vells punts d’Internet.

9. MéS TRANSPARèNCIA I UNA GESTIó 
EFICIENT: 100 INDICADORS SOBRE L’EvO-
LUCIó DE LA CIUTAT 
Promourem un sistema de gestió basat en ma-
pes estratègics, programes i quadres de coman-
dament a tots els nivells de l’Ajuntament. Tota 
la ciutadania podrà accedir via web, a un quadre 
amb un centenar d’indicadors d’activitat de la 
ciutat per conèixer de primera mà com evoluci-
onen els serveis públics, la situació de la ciutat 
i la implicació pressupostària de les actuacions 
dutes a terme. 

10. IMPULSAREM LA COMPRA PúBLICA 
INNOvADORA 
Col·laboració des de l’Ajuntament amb les em-
preses locals perquè les noves tecnologies, 
l’open data i la compra pública innovadora siguin 
eines de desenvolupament econòmic, de major 
transparència en la gestió i de millor servei als 
ciutadans.

Més propostes a www.piabosch.cat   

Un nou centre per la ciutat, una millor connec-
tivitat. La ciutat es troba en un moment de canvi, 
de cruïlla que modificarà de ben segur part del 
perfil de la ciutat. L’arribada del Tren d’Alta Velo-
citat ens obrirà la pròpia ciutat i ens connectarà 
com mai amb les rodalies, el país, el conjunt de 
l’Estat i el continent. Ens situarà definitivament 
en un punt central en el mapa d’alta densitat de 
fluxos econòmics i socials de l’Euroregió i ens 
obligarà a trobar noves maneres de potenciar 
la nostra funció de ròtula i la complementari-
etat respecte de Barcelona. És el moment de 
maximitzar les oportunitats que ens donen les 
millores de connectivitat de les noves infraes-
tructures. Apostarem, juntament amb la Gene-
ralitat i amb la resta de municipis de l’àrea ur-
bana, per una major intermodalitat. Generarem 
millores en la mobilitat que permetin enllaçar 
millor l’àrea urbana i l’accés a la ciutat pels que 
vénen de fora sense perjudici pels que hi viuen 
cada dia. A la vegada és una oportunitat per es-
tablir nous punts de trobada entre els barris de 
la ciutat, de generar una nova centralitat, un nou 
recorregut en els circuits de pas i en la relació 
entre sectors que configura un gran espai al bell 
mig de la ciutat. 

Un nou impuls a la ciutat. Apostem per la mi-
llora i la rehabilitació urbanes. Dissenyarem 
un programa d’actuacions de rehabilitació per 
algunes zones de la ciutat on calen. Potencia-
rem els espais públics de relació, millorant la 
seva qualitat urbana i la cura del detall. Pres-
tarem una especial atenció, en les inversions de 
rehabilitació, a les places més utilitzades i als 
equipaments més freqüentats, i també a les zo-

nes comercials. Continuarem essent no només 
una ciutat atractiva pel visitant, sinó sobretot 
una ciutat amable, centrada en les persones 
i que facilita la bona convivència dels seus ha-
bitants. Seguirem apostant per modernitzar el 
nostre espai públic sense renunciar a protegir 
el valuós patrimoni urbanístic i també natural 
que ens envolta. Seguirem apostant per fer de 
Girona una ciutat amb barris cohesionats i ben 
connectats i amb espais verds accessibles. Se-
guirem millorant el transport públic, ampliarem 
els recorreguts i les freqüències de l’autobús i 
consolidarem la Girocleta. Adaptarem la norma-
tiva existent a la nova llei del taxi, comptant amb 
la participació de la mesa del taxi. 

Una ciutat amable per viure, una ciutat verda. 
El futur de Girona dependrà de les capacitats 
de tots i totes per conduir el canvi i l’adaptació, 
i, a la vegada, mantenir la nostra personalitat 
i singularitat, l’encant de la ciutat amable per 
viure-hi. Seguirem apostant per fer de Girona 
una “green capital”, una ciutat verda. Volem se-
guir treballant per fer un bon mallat de l’Anella 
Verda per facilitar-ne l’accés a tota la ciutadania. 
Seguirem protegint els nostres espais caracte-
rístics com Sant Daniel. És el moment de posar 
al dia la Devesa, amb el Pla d’Usos i Gestió, o 
el Parc de les Pedreres i planificar els nous es-
pais verds de la ciutat, des dels que pot haver-hi 
per l’eix ferroviari, fins a les hortes de santa 
Eugènia. Volem a la vegada, posicionar-nos en 
les noves tendències, esdevenir un exemple de 
ciutat verda, en reciclatge, però especialment en 
estalvi i eficiència energètica, amb una mobilitat 
més sostenible i més transport públic. Volem fer 

UNA CIUTAT AMABLE: 
BEN CONNECTADA, 
EQUILIBRADA TERRITORIALMENT, 
I COMPROMESA 
AMBIENTALMENT

EL NOSTRE PROGRAMA
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un nou esforç en la neteja de la ciutat, estimu-
lant , a la vegada, el comportament cívic de tota 
la ciutadania. 

10 MESURES PER UNA CIUTAT COHE-
SIONADA, EQUILIBRADA, CONNECTA-
DA I SOSTENIBLE

1. CONSTRUIREM EL NOU ESPAI CENTRAL 
DE GIRONA AMB LA PARTICIPACIó DE 
TOTA LA CIUTAT 
Impulsarem un procés de participació a la ciutat 
per definir els usos i equipaments en el nou cen-
tre que configuraran l’eix ferroviari i l’estació del 
TAV. Volem un espai obert a tota la ciutat, porta 
d’entrada i acollida dels visitants però també de 
trobada i de pas dels ciutadans de Girona. La 
transformació que viurà la ciutat per l’arribada 
del TAV ha d’anar més enllà de la dimensió eco-
nòmica o de la interconnexió. Garantirem que 
aquest canvi sigui sobretot el motor de trans-
formació d’un nou centre amb importants equi-
paments socials, esportius o culturals i àmplies 
zones verdes que poden acollir-se en aquest en-
torn per satisfer les necessitats dels barris de 
l’entorn i de tota la ciutat.

2. L’ AEROPORT DE GIRONA I LA CONNEC-
TIvITAT EN TREN, UNA OPORTUNITAT QUE 
NO PODEM PERDRE 
Instarem a les administracions competents a 
mantenir l’activitat de l’Aeroport de Girona als 
nivells dels darrers anys i a transferir les com-
petències a la Generalitat amb participació de 
la ciutat de Girona. Així mateix, vetllarem pel 
compliment dels terminis d’arribada del TAV i de 
soterrament del tren de rodalies convencional.

3. FACILITAREM L’ENTRADA A LA CIUTAT, 
MILLORAREM LA MOBILITAT DE L’àREA 
URBANA 
Potenciarem diversos aparcaments dissuas-
soris de comú acord amb municipis veïns, que 
permetin mitjançant transports llançadores de 
baix preu connectar la ciutat i que redueixin l’ex-
cessiva entrada de vehicles privats a la ciutat i 
els conseqüents problemes de mobilitat i apar-
cament que comporten. 

4. CONSOLIDAREM LA GIROCLETA I EL 
TRANSPORT PúBLIC, FAREM DE LA CIU-
TAT UN ESPAI AMABLE AMB LA BICICLETA 
Ampliarem en, almenys, tres noves estacions el 
desplegament de la Girocleta per arribar a més 
barris de la ciutat. Girona farà l’aposta definitiva 
per la bicicleta, més enllà de la sensibilització 
per facilitar i ordenar el seu ús, garantint la se-
guretat dels vianants per les voreres. Desen-
voluparem espais amb “Pàrkings Segurs per a 
Bicicletes, més aparcaments de bicicletes o més 
quilometres de carril bici. Així mateix, seguirem 
millorant les freqüències dels autobusos i nous 
recorreguts. El transport públic serà una priori-
tat pels propers anys 

5. REHABILITAREM LA CIUTAT I CREAREM 
OCUPACIó 
Apostarem per la rehabilitació, amb un “Pla de 
Rehabilitació del Paisatge Urbà”, amb partici-
pació tant pública com privada. Aquest Pla aju-
darà a una millora de les característiques dels 
edificis tant a nivell de façanes, com d’estalvi i 
eficiència energètica amb tancaments i actua-
cions integrals de millora oberta al conjunt de 
la ciutat, però amb iniciatives prioritàries a de-
terminades zones de la ciutat. Promourem una 
nova campanya, un “Nou impuls al Barri Vell”, 
amb especial atenció a l’entorn proper al nou 
equipament cívic que es farà a l‘antic cinema 
Modern. 

6. PROTEGIREM I POTENCIAREM EL PA-
TRIMONI URBà DE LA CIUTAT 
Serà una prioritat la protecció dels edificis ca-
talogats i que són la imatge de la nostra ciutat. 
Desenvoluparem projectes concrets com el Pla 
d’usos del Castell de Montjuïc, el pont de St. 
Agustí o la restauració del Pont del Dimoni.

7. “PLACES vIvES”: REvITALITzAREM LES 
NOSTRES PLACES PúBLIQUES 
Desenvoluparem un programa que anomena-
rem “Places vives” amb actuacions de millora 
en algunes places públiques de tots els barris, 
com per exemple les places de Santa Eugènia, 
Germans Sàbat, Tomàs Baraut o Pere Calders. 
L’objectiu del programa és millorar la qualitat 
urbana dels espais més utilitzats per la ciuta-
dania per tal d’afavorir la convivència interge-
neracional i el civisme. Potenciarem la cura del 

detall per fer de les places entorns més amables 
amb mobiliari més modern i acollidor, que afa-
voreixin la cohesió i la vitalitat dels barris. Crea-
rem també noves places, per exemple a la zona 
situada davant del CAP de Montilivi, on estudia-
rem la viabilitat d’un aparcament soterrat.

8. GENERAREM ELS ESPAIS URBANS PER 
L’ACTIvITAT ECONòMICA DEL FUTUR
Desenvoluparem zones per activitat econòmi-
ca per facilitar el creixement del Parc científic i 
tecnològic a mig termini, o el desenvolupament 
d’un nou pol de salut al voltant del Trueta. Des-
tinarem espais per ubicar, a mig termini, un 
petit parc empresarial privat per activitats d’alt 
valor afegit, que no càpiguen al Parc científic. 
Treballarem per què la zona de l’estació de mer-
caderies i CLH pugui esdevenir en el futur una 
nova zona d’activitats empresarials generadores 
d’ocupació. 

9. GIRONA, UNA CIUTAT vERDA
Promourem que Girona sigui una “green capi-
tal”, una ciutat que, a més d’un entorn natural 
acollidor, aprofita totes les oportunitats eco-
nòmiques de l’economia verda i contribueix als 
objectius europeus de lluita contra l’escalfa-
ment global. Posarem els equipaments i espais 
públics en primera línia de l’estalvi i l’eficiència 
energètica amb inversions público-privades, es-
sent una important font d’estalvi econòmic. Se-
guirem invertint en disposar d’energies renova-
bles en determinats equipaments i promourem 
que Girona sigui una ciutat pionera en l’arribada 
del vehicle elèctric. 

10. UNA CIUTAT MéS NETA I ORDENADA, 
QUE PROMOU EL RECICLATGE 
La neteja a tots els barris i amb la participació 
de tots i totes, és el primer pas per disposar 
d’una ciutat agradable per viure. Per això, asse-
gurarem que amb la nova contracta de residus 
els carrers estaran més nets, sense renunciar 
als passos assolits en reciclatge. Promourem 
una nova depuradora i instarem a realitzar els 
equipaments i les inversions necessàries pel 
tractament de residus de l’àrea urbana. Farem 
campanyes d’actuació intensiva, tant de tipus 
educatiu com amb una campanya de sancions, 
per lliurar la ciutat de les deposicions dels ani-
mals de companyia, especialment dels gossos. 
Estudiarem fórmules innovadores d’ identificar 
els propietaris incívics que no recullen els excre-
ments com caldria, i perseguirem decididament 
aquesta conducta. 

Més propostes a www.piabosch.cat 

EL NOSTRE PROGRAMA
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Posarem Xarxa sense fils municipal (WIFI) per 
donar serveis d’internet de forma gratuïta en 
els espais públics, als ciutadans, empreses i 
entitats en tot el barri.
Redactarem un Pla d’Usos i adequació del 
Castell de Montjuïc, com a gran espai patri-
monial de la ciutat que cal redescobrir i po-
tenciar. Arranjarem “el Caseron” i hi portarem 
llum. Valorarem, amb l’associació de veïns i la 
d’amics del castell, la possibilitat  d’ubicar-hi 
algunes activitats estables com una “escola 
de les flors”, o altres activitats pedagògiques 
obertes a tots els públics relacionades amb el 
patrimoni i la natura.
Finalitzarem l’Anella Verda i la seva connexió 
amb el barri de Sant Daniel.
Millorarem els accessos per la baixada de 
Can Camaret, asfaltant i millorant el Camí de 
Bigas Alsina fins a Pedret i també completa-
rem el tram de vorera pendent de la Pujada, al 
sector de davant de l’escola i millorarem la de 
davant de l’escola bressol.
Refarem i acabarem les antigues escales d’ac-
cés peatonal al barri.

Millorarem l’accés a Sant Daniel, arranjant el 
carrer principal des de l’església de Sant Pere 
fins el monestir.
Crearem un pas alternatiu al carrer, seguint 
el riu Galligants fins a la Font d’en Pericot per 
facilitar la connexió a peu entre la ciutat i el 
barri.
Redactarem el projecte per millorar els car-
rers amb una tipologia de característiques 
més rurals d’acord amb l’entorn.
Completarem l’Anella Verda i la seva connexió 
amb el barri de Montjuic.
Procurarem que es completi la universalitat 
del senyal de la TDT a tot el barri i a totes les 
cases del diseminat.
En el marc del programa “Places vives”, ens 
comprometem a convertir la Plaça de la Tor-
rassa en una espai de major convivència, amb 
mobiliari modern i acollidor.
Endreçarem la zona verda de la banda de 
Montjuic, millorant els tancaments  de darre-
ra les cases.

Promourem un carril bici que connecti el Pont 
Major amb el centre de Girona i posarem una 
nova estació de Girocleta.
Impulsarem el projecte de pla de treball co-
munitari iniciat a Pont Major juntament amb 
les entitats i associacions del barri i estudia-
rem els usos públics del local proper al centre 
cívic, propietat de l’Ajuntament.
Posarem enllumenat nou a la part de baix de 
la zona esportiva i al sector de Can Baró.
En el marc del programa “Places vives”, ens 
comprometem a convertir la plaça Tomàs Ba-
raut en un espai de major convivència, amb 
mobiliari modern i acollidor.
Potenciarem les activitats dutes a terme al 
locals recentment millorats de les antigues 
escoles de Campdorà, a través de l’Associació 
de Veïns  i la”Plataforma Campdorà té Veu”.
Iniciarem un “Pla de Rehabilitació del Paisat-
ge Urbà” a Pedret i la zona del barri vell de 
Pont Major, amb participació pública i privada, 
que ajudarà a una millora de les característi-
ques dels edificis a nivell de façanes, eficièn-
cia energètica i amb actuacions integrals en 
els casos que correspongui.

Pont Major-Pedret-Campdorà Montjuïc Sant Daniel-La Torrassa Montilivi-Creueta

Encarregarem un projecte que permeti cre-
ar una nova plaça entre el CAP de Montilivi 
i l’espai de l’antiga petanca, limitant amb el 
carrer de les Serres i estudiarem la viabilitat 
de construir-hi  un aparcament subterrani.
Completarem la xarxa sense fils municipal 
(WIFI) per donar serveis d’internet de forma 
gratuïta en els centres municipals i en els 
espais públics, als ciutadans, empreses i en-
titats del barri.
Ampliarem i construirem voreres i unes es-
cales per salvar el desnivell entre el carrer 
Ullastret i els pisos de la Punta del Pi; també 
acabarem la vorera de l’Escola Especial de 
Font de l’Abella.
Instarem la Generalitat perquè construeixi 
tant aviat com sigui possible l’escola Lluís 
Pericot, que inclou un gimnàs que també es-
tarà al servei dels veïns del barri i estudiarem 
la possibilitat de que el bus municipal arribi 
al carrer Ullastret quan es posi en marxa 
aquesta nova escola.
Estudiarem la possibilitat de portar aigua de 
la xarxa pública a l’indret de la Font de l’Abe-
lla per construir-hi una font.

Revitalitzar els barris 
de Girona
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Redactarem el projecte i construirem una 
nova escola bressol a la zona de Domeny.
Finalitzarem l’arribada de la Xarxa sense fils 
municipal (WIFI) per donar serveis d’internet 
de forma gratuïta en els espais públics, als 
ciutadans, empreses i entitats de tot el sector.
Arreglarem els camins rurals de la zona de 
Domeny i rehabilitarem el camí ral de Sant 
Gregori.
En el marc del programa “Places Vives” i de 
comú acord amb els veïns, ens comprometem 
a convertir la Plaça Germans Sàbat en un es-
pai de major convivència, amb mobiliari mo-
dern i acollidor.
S’impulsarà un projecte de millora de voreres 
de la zona antiga de Germans Sàbat i l’accés a 
les voreres del carrer Central de Taialà
Es cobrirà la pista de bàsquet que s’està cons-
truint a la carretera de Taialà com a zona es-
portiva pel barri i per a ús dels veïns.
Executarem diverses millores als camps de 
futbol municipals com ara, ampliar els vesti-
dors.
Es facilitarà la instal·lació d’ascensors en els 
pisos de Josep M. Prat.
S’instal·larà enllumenat a la zona verda entre 
la carretera de Sant Gregori i can Sunyer (da-
vant el centre cívic Ter).

BARRI A BARRI

Taialà-Germans Sàbat-Domeny-
Torres Taialà-Mas Catofa

Refarem la pavimentació de la Rambla Xavier 
Cugat.
Instarem el Ministeri de Cultura a que executi 
el projecte de la nova seu de l’Arxiu Provincial 
a Fontajau i la creació de nous espais públics 
pel barri.
Executarem diverses millores als camps de 
futbol municipals, com per exemple, en el 
camp de futbol-7 a Fontajau.
Millorarem la zona enjardinada i el talús de la 
plaça interior de Sant Ponç, canviant el mobi-
liari i millorant l’espai de la Font.
S’ordenarà l’espai de la zona esportiva de 
Sant Ponç del barri de Fontajau (l’Av.Terrade-
llas-Antoni Varés) i s’executarà un pas per a 
vianants fins a la zona de l’accés nord.
Redactarem el projecte per promoure un es-
pai nou, vinculat al nou Hospital Josep Trueta, 
en col·laboració amb Sarrià de Ter, per ubicar 
espais nous en recerca, campus biotecnolò-
gic, etc., essent un dels pols de coneixement 
de futur de la ciutat i amb estreta vinculació 
amb el Parc científic i tecnológic. Aquest pro-
jecte contribuirà a potenciar i millorar totes 
les àrees del voltant.

Fontajau-Sant Ponç Barri Vell-Mercadal

Amb la campanya “nou impuls al Barri Vell”, 
potenciarem les rehabilitacions en un barri 
que és l’essència i atractiu principal de Giro-
na. Entre d’altres, promourem la restauració 
i reformarem els espais de la zona entre el 
carrer Nou del Teatre, el carrer Albereda i el 
carrer Beates, incorporant-los al Pla especial 
del Barri Vell.
Finalitzarem el pàrking del Pallol, i urbanitza-
rem la plaça que quedarà just a sobre.
Executarem la reforma del Cinema Modern, 
que inclou el Centre Cívic del Barri Vell, espai 
per entitats, el  Cinema Truffaut amb dues sa-
les, un espai per a la Girona Film Office i una 
sala d’activitats esportives dirigides.
Finalitzarem l’arribada de la Xarxa sense fils 
municipal (WiFi) per donar serveis d’internet 
de forma gratuïta en els espais públics, als 
ciutadans, empreses, entitats i visitants en tot 
el barri.

Redactarem el projecte de millora urbana del 
sector del Cul de la Lleona, entre Calderers, 
Barca i Pons Martí.
Millorarem les voreres entre el carrer Balles-
teries i el carrer Calderers i restaurarem la 
font de la pujada de Sant Feliu
Redactarem i executarem la millora del pont 
de Sant Agustí, i el projecte de millora urbana 
del carrer Sant Francesc i del carrer Canale-
jas.
Ubicarem a la Casa Pastors, davant la Cate-
dral, el gran Centre d’interpretació del nostre 
patrimoni. Serà també un Centre d’acollida i 
de serveis pels visitants. 
Instarem a la Generalitat de Catalunya a tra-
vés de l’ACA l’arranjament i millora del riu 
Onyar i la plaça Catalunya, convertint aquest 
espai fluvial, aigües amunt de la sortida de 
la Sèquia Monar, i fins on deixa d’estar pa-
vimentat, en un riu viu ambientalment i amb 
una imatge nova, agradable visualment i nou 
atractiu de la ciutat, a més de més segur. 
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BARRI A BARRI

Vila-Roja – Mas Ramada - Font 
de la Pólvora - Grup Sant Daniel

Impulsarem la creació d’un punt de lectura 
vinculat a una biblioteca municipal.
Promourem l’arribada de la Xarxa sense fils 
municipal (WIFI) per donar serveis d’internet 
de forma gratuïta en els espais públics, als 
ciutadans, empreses i entitats en tot el Sector.
Plantarem arbres a la plaça Picasso i millora-
rem la zona infantil.
Eliminarem l’antiga pista de basquet per fa-
cilitat el pas entre el carrer Torrent i el carrer 
Guadiana.
Arranjarem el carrer Pineda de Mas Ramada i 
el carrer Planura de Vila-Roja.
Acordarem, conjuntament amb els veïns, la 
millora de la zona “Sebastià Salellas” situada 
entre el pavelló  esportiu i els carrers Ger-
mans Lumière i Aurora Bertrana i la ubicació 
d’uns nous jocs infantils.

Estudiarem, d’acord amb els veïns, la neces-
sitat d’un mercat de barri per millorar el co-
merç a la zona.
Posarem marquesina de bus a la parada de 
l’avinguda de Font de la Pólvora (davant del 
Grup Sant Daniel) i a la parada davant del pa-
velló de Vila-Roja.
Promourem l’existència de transport públic a 
demanda pel Grup Sant Daniel
Renovarem part del mobiliari de Font de la 
Pólvora (papereres, bancs, jocs infantils, 
etc..), arreglarem els escocells buits i els jar-
dins del barri.
Estudiarem la possibilitat de redactar el pro-
jecte d’adequació del camí que baixa per dar-
rera la Plaça Picasso, per donar una segona 
via de sortida del barri de Vila-Roja.

Sant Narcís

Arreglarem l’enllumenat i les voreres d’al-
guns carrers principals del barri, especial-
ment al nucli vell de Sant Narcís; també am-
pliarem les voreres del carrer Ibèria.
Apostarem per la dinamització del petit co-
merç del barri, conjuntament amb l’associa-
ció de comerciants del sector.
D’acord amb els veïns s’estudiarà la implan-
tació de “zones verdes” d’aparcament.
Iniciarem un “Pla de Rehabilitació del Paisat-
ge Urba”, amb participació pública i privada, 
que ajudarà a una millora de les característi-
ques dels edificis a nivell de façanes, eficièn-
cia energètica i amb actuacions integrals en 
els casos que correspongui.

Estudiarem la possibilitat d’ampliar el Centre 
Cívic a partir d’adquirir o llogar locals propers 
al centre cívic.
En el marc del procés participatiu que im-
pulsarem per tota la ciutat, definirem el nou 
centre que es configurarà al voltant de l’eix 
ferroviari i la nova estació del TAV. Volem 
que sigui un espai de relació entre diferents 
zones i barris de l’entorn, amb equipaments 
socials i culturals i àmplies zones verdes que 
donin servei a la ciutat, a més de ser una zona 
d’acollida i de pas dels visitants.  
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BARRI A BARRI

Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
Palau-Avellaneda-Pla de Palau-
Sant Pau

Posarem en marxa la Marfà, amb la nova 
biblioteca Salvador Allende, els espais per 
a bucs de música, els que complementen el 
centre cívic Can Ninetes i la sala d’activitat 
esportiva dirigida.
Farem aparcaments a prop de la Marfà, per 
facilitar els accessos al Centre.
En el marc del programa “Places Vives”, ens 
comprometem a convertir la Plaça del Barco i 
la Plaça Pere Calders en uns espais de major 
convivència, amb mobiliari modern i acollidor 
i amb nous jocs infantils.
Portarem a terme la restauració del Pont del 
Dimoni.
Executarem la segona fase de la frontissa de 
Santa Eugènia, amb zona d’aparcaments en 
superfície (180 places) i una gran zona desti-
nada a zona esportiva i jocs infantils.
Posarem en marxa el Centre de Dia  per do-
nar atenció a la gent gran i promourem el 
programa-contracte del Pla de Barris per 
donar continuïtat als projectes realitzats i per 
desenvolupar noves activitats a Santa Eugènia 
i Can Gibert del Pla.
Instal·larem a Santa Eugènia, en el baixos del 
nou edifici en construcció de la plaça Leonor 

Johé, una nova comissaria de la policia muni-
cipal que acollirà la policia de proximitat i els 
agents cívics i en els pisos superiors diferents 
espais per a joves, entre d’altres l’“ESPAI 
LAB”.
Apostarem pel petit comerç i promourem el 
lloguer assequible de locals per a artistes i 
creadors culturals, com a eines de dinamitza-
ció del barri i la seva activitat cultural.
Ampliarem la piscina de Can Gibert del Pla, 
fent més gran el gimnàs i construint una sala 
d’activitats dirigides. També tirarem endavant 
la Sala de Tecnificació de Judo i instal.larem 
mòduls al camp de futbol del barri.
Impulsarem una millora de les voreres més 
estretes tant a Santa Eugènia com a Can Gi-
bert del Pla.
En el marc de les previsions del Pla Especial 
de les Hortes de Santa Eugènia i amb la vo-
luntat de que esdevingui una zona verda de 
referència del barri dins l’àmbit de les Hortes, 
redactarem el projecte del Parc de la Sèquia 
Monar, a través d’una franja verda, lliure, apta 
per passejar, fer esport i  amb jocs infantils.

Finalitzarem l’arribada de la Xarxa sense fils 
municipal (WIFI) que permet donar serveis 
d’Internet de forma gratuïta en els espais pú-
blics, als ciutadans, empreses i entitats en tot 
el barri.
Remodelarem el Pavelló de Palau i construi-
rem un vas i una zona d’aigües a la piscina, 
a l’espai que es troba entre aquesta i la pista 
d’hoquei i patinatge.
Millorarem les voreres i l’enllumenat dels 
carrers Josep Tharrats i Joan Bruguera.
Redactarem els projectes de millora dels car-
rers Carles Rahola, Sant Ignasi i Saragossa i 
reordenarem l’espai de l’entorn de l’església 
de Sant Pau.
Farem un pla de millora de voreres al sector 
dels carrers Fresser, Terri i carrers adjacents.
En el marc del programa “Places Vives” ens 
comprometem a renovar els jocs infantils de 
Girona II i la millora de jocs al carrer Jocs 
Olímpics de Barcelona, i al sector de Mas 
Quintana, així com habilitar un espai infantil a 

la zona del carrer Riera Palagret i arranjar la 
plaça Sant Pau.
Refarem el paviment i millorarem l’estat i el 
manteniment dels arbres del carrer Frederica 
Montseny, així com l’arbrat al voltant del car-
rer Baleares (Avellaneda).
Instarem a la Generalitat perquè construeixi 
el més aviat possible el nou edifici per a l’es-
cola Bosc de la Pabordia.
Definirem la connexió entre Girona i Fornells 
de la Selva pel sector posterior a l’Avellaneda 
i començarem a establir els usos futurs i la 
trama al sector de l’ Estació de Mercaderies i 
zona CLH amb l’objectiu de començar a plan-
tejar el desenvolupament d’una nova àrea fa-
vorable a l’activitat econòmica.
Millorarem l’accessibilitat de tota la zona dels 
pisos de la Creu de Palau, fent rebaixos a les 
voreres on calgui. 
Cobrirem la pista esportiva del carrer Sara-
gossa.
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Eixample

Impulsarem el Parc Cultural del Migdia, seu 
de la nova Biblioteca Pública i espai on es pro-
jecta el Centre d’art contemporani.
Executarem les obres del carrer Migdia, Ul-
tonia i Calvet i Rubalcaba i redactarem un 
projecte per millorar el carrer Joan Maragall 
i la zona de la Salle, entre el carrer Migdia i 
Rutlla.
Portarem a terme l’ampliació de l’Escola Mu-
nicipal de Música. 
Redactarem un pla de voreres per millorar el 
seu estat en el conjunt del barri de l’Eixample 
(carrer Pare Claret, travessia de la Creu, Joan 
Margarit, Maluquer i Salvador).
En el marc del procés participatiu que im-
pulsarem per tota la ciutat, definirem el nou 
centre que es configurarà al voltant de l’eix 
ferroviari i la nova estació del TAV. Volem 
que sigui un espai de relació entre diferents 
zones i barris de l’entorn, amb equipaments 
socials i culturals i àmplies zones verdes que 
donin servei a la ciutat, a més de ser una zona 
d’acollida i de pas dels visitants.  
Iniciarem, amb el compromís de donar-li con-
tinuïtat, un “Pla de Rehabilitació del Paisatge 
Urbà” a la zona comercial, amb participació 
pública i privada, que ajudarà a una millora de 
les característiques dels edificis a nivell de fa-
çanes, eficiència energètica i amb actuacions 
integrals en els casos que correspongui.

Executarem en la seva totalitat el Pla d’Usos 
i Gestió de la Devesa, aprovat el desembre de 
2010,  per tal que la Devesa faci un salt enda-
vant i esdevingui un parc urbà amb espais per 
la cultura, l’esport i el lleure. Al llarg dels pro-
pers 4 anys es desenvoluparan les següents 
accions:
· Es garantirà la protecció de l’arbrat com a fet 

irrenunciable

· Millorarem els passeigs, l’enllumenat i el mo-

biliari; també es promourà la millora dels es-

pais oberts, circuits esportius, jocs infantils, 

etc.

· Impulsarem la ubicació d’un cafè-restaurant 

i un cafè-quiosc per dinamitzar la funció de 

parc urbà.

· Estudiarem el canvi d’ubicació del mercat amb 

els marxants i mentrestant restarà al Vial Pe-

rimetral amb una ocupació d’un petit tram del 

passeig de la Sardana i de part del Passeig del 

Ter.

· No permetrem el trànsit rodat a la Devesa, 

només es podrà aparcar al Vial Perimetral i a 

l’espai acotat entre l’Auditori i la zona espor-

tiva.

· Promourem que sigui un espai propici per l’es-

cultura pública de qualitat, un parc urbà de 

lleure, cultura i pràctica esportiva.

Posarem en marxa l’escola bressol de la De-
vesa, que actualment estem construint de ca-
res al proper curs.
Construirem una sala d’activitats al costat 
dels nous vestidors i, a partir d’aquí, crearem 
un itinerari de salut que vinculi la Devesa i les 
Ribes del Ter.
Reordenarem urbanísticament el carrer De-
vesa i serà d’ús preferent pels vianants.
Urbanitzarem el carrer Francesc Roger, mi-
llorarem les voreres del carrer Bernat Boades 
i refarem les de la Ronda Ferran Puig.
Posarem a disposició dels veïns un local per 
activitats socials i veïnals.

Estudiarem, sempre de comú acord amb les 
associacions de veïns, si és necessari pro-
moure una “Àrea Verda” d’aparcament pels 
veïns del barri.
Completarem l’arribada de la Xarxa sense fils 
municipal (WIFI) per donar serveis d’Internet 
de forma gratuïta en els espais públics, als 
ciutadans, empreses i entitats en tot el sector.
Aprovarem i iniciarem el desenvolupament 
del Pla especial del Parc de Les Pedreres, 
ara en procés de redacció. Pretenem poten-
ciar la singularitat de Les Pedreres, a través 
d’itineraris, espais per fer esports, integració 
turística pels visitants i potenciació els espais 
d’interès geològic i històric que expliquen la 
construcció dels grans monuments del Barri 
Vell amb pedra de Girona.
En el marc del mateix Pla, treballarem per fer 
possible un local social a les antigues naus 
d’alguna de les pedreres existents.
En el marc del programa “Places Vives” ens 
comprometem a convertir el Parc de Vista 
Alegre en una espai de major convivència, 
amb mobiliari modern i acollidor. 
Asfaltarem la pujada de les Pedreres des del 
carrer del Sol fins al carrer Canigó.  Millora-
rem determinats carrers per ampliar i/o re-
baixar voreres, com els carrers  Vista alegre, 
del Carme, Enderrocades, Isabel la Catòlica, 
Dr. Pascual i Prats, Onyar, Taquígraf Martí, 
etc.; acabarem la millora del carrers ja pro-
jectats Univers i Muntanya. Millorarem l’en-
llumenat dels carrers que més ho necessiten 
(carrer Palco dels Sastres, Vista Alegre, etc).
Col·laborarem amb la Generalitat per a que, 
tant aviat com sigui possible,  s’efectuï el tras-
llat dels Serveis Educatius a l’antic edifici de 
Sanitat i promourem que s’hi pugui fer algun 
equipament o espai polivalent de tipus social i 
per les activitats dels veïns de la zona.

En el marc del programa “Places vives”, con-
vertirem la Plaça de Torre Gironella en una 
espai de major convivència, amb mobiliari 
modern i acollidor i una nova marquesina per 
la parada del bus municipal.
Estudiarem la possibilitat de fer una nova 
zona d’aparcament al barri de Les Pedreres. 

Güell-Devesa
Carme-Vista Alegre-Pedreres-
Torre Gironella

Güell - Devesa

Carme-Vista Alegre-Pedreres-Torre Gironella
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