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Hem reactivat Girona. I ho hem de continuar fent
Quan ara fa quatre anys ens adreçàvem als 
gironins per parlar-los de la necessitat del canvi, 
sabíem que una majoria de la població era cons-
cient que calien nous llenguatges, noves políti-
ques i noves actituds a l’Ajuntament. Sense 
aquest canvi difícilment podríem aspirar a com-
batre els efectes de la crisi i plantejar-nos la recu-
peració: el quadrienni 2007-2011 va ser devasta-
dor en termes de destrucció de llocs de treball, 
però les polítiques van ser les de sempre, d’un 
continuisme que ja no servia per al combat ferm i 
desacomplexat que urgia per afavorir la reactiva-
ció econòmica.

Avui podem dir, amb orgull de feina que ja se situa 
en el bon camí, que Girona té menys aturats que 
el 2011. Avui Girona té més dinamisme econòmic 
que el 2011. Avui Girona té més activitat que mai 
i atrau més visitants i turistes que mai. Avui 
Girona és una marca més coneguda, reconeguda 
i valorada en el nostre entorn…
I alhora avui Girona té menys deute del que tenia 
el 2011. I avui a Girona portem tot un mandat 
sense apujar ni taxes ni impostos municipals.
Per fer més per Girona no hem necessitat apujar 
els impostos ni demanar més crèdit, sinó que fins 
i tot hem rebaixat el nivell d’endeutament molt per 
sota del límit permès.

Sabíem també que havíem de retornar a la ciutat 
de Girona la seva posició de referència al país, 
potenciant un munt de qualitats que estaven 
adormides: pel seu dinamisme, per la seva 
excel·lència, per la seva capacitat creativa, per la 
seva gent, per la seva catalanitat… 

I podem afirmar, avui, que hem aconseguit els 
objectius principals que ens havíem marcat. 
Perquè ningú no pot dubtar que hem posat Girona 
de moda. Que la nostra ciutat està a les agendes 
culturals, turístiques, nacional… dins i fora del 
nostre país.

Durant aquests quatre anys hem lluitat per ajudar 
els gironins a sortir de la crisi. Des de molts 
vessants. Començant per casa nostra, donant 
exemple i aprimant les despeses d’un Ajuntament 
que havia estat gestionat amb molt poc compro-
mís amb l’eficiència de la despesa. Hem aplicat 
criteris de racionalització en tots i cadascun dels 
departaments municipals, hem incidit en el treball 
en xarxa i hem aprofitat el talent individual dels 
treballadors públics, sempre al servei de la ciuta-
dania. Hem fomentat les bones pràctiques, hem 
facilitat i acompanyat l’emprenedoria i el creixe-
ment econòmic. Hem fet una aposta decidida per 
l’administració electrònica. I, sobretot, hem obert 
portes i finestres. Des d’un sentit metafòric fins al 
sentit més literal de l’expressió. 

Mai com fins ara Girona havia gaudit d’una demo-
cràcia participativa tan real. Per primera vegada 
ciutadans particulars i entitats ciutadanes han 
participat en els plens municipals. Els ciutadans 
que han desitjat intervenir en un punt de l’ordre 
del dia que els afecta, ara ho poden fer. Les 
entitats, per la seva banda, han presentat 
mocions i les han defensat com si fossin un partit 
més dels que formen part de l’Ajuntament. I és 
que és això el que el govern de Convergència i 
Unió ha volgut des del primer dia: que els ciuta-
dans siguin una part important en la presa de les 
decisions municipals.

Per això els hem incorporat en debats tan cabdals 
per a la nostra ciutat com el de l’arribada de l’alta 
velocitat, o ara recentment sobre el futur que 
volem per a la Devesa. Al nostre estimat parc que 
tan abandonat i menystingut ha estat durant 
tants i tants anys ara li donem finalment la impor-
tància que es mereix. I entre tots, ciutadans i 
representants polítics, decidirem quin futur li 
volem donar. S’han acabat els temps en què els 
projectes sortien del laboratori on es prenien les 
decisions municipals i el ciutadà els descobria 
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quan ja s’estaven executant. Avui, els projectes 
són parlats, consensuats i, si cal modificats (o 
retirats) per afavorir el consens dels veïns que 
viuen directament al barri o al carrer afectat. El 
consens ens ha permès abordar projectes amb 
major implicació del teixit associatiu de la ciutat, 
poder afinar millor les solucions –amb els errors 
que hàgim comès, perquè no som infal·libles— i 
proposar projectes de futur. En alguns casos hem 
posat fil a l’agulla a situacions enquistades durant 
dècades, gràcies al diàleg, la mediació i la partici-
pació activa de totes les parts.

Els ciutadans també han pogut triar, per primera 
vegada en la història de la nostra ciutat, a on va a 
parar una part important de diners del pressupost 
municipal. Els pressupostos participatius han 
permès que els veïns decideixin a quins projectes 
van destinats quantitats importants d’inversió, 
fins a un valor total de 3,2 milions d’euros en 
aquest primer mandat de CiU.

N’estem molt orgullosos d’això, sobretot perquè 
demostra amb fets i no amb retòrica que la parti-
cipació ens la creiem i la fomentem. Que no n’hi 
havia prou de parlar de participació en sentit 
abstracte, genèric, per compromís: calia fer-la 
possible i fer-la normal i habitual. Avui ja és possi-
ble i normal, i el mandat que encetarem l’hem de 
convertir en habitual en àmbits en què encara hi 
ha camí a recórrer. I per primer cop assagem la 
votació electrònica, que ha de ser un mecanisme 
a tenir en compte a l’hora de consultar, de manera 
regular, la ciutadania. 

L’obertura de portes i finestres també implica, per 
nosaltres, que els ciutadans participin en el 
coneixement del que es fa, i de quina manera, dins 
de l’Ajuntament. Hem aconseguit un salt enorme 
en els nivells d’informació, dades, serveis, explica-
cions, al ciutadà. Avui mateix qualsevol persona 
pot entrar al web del govern obert i consultar on 
van a parar els diners de la ciutat, en quin estat 
d’execució es troba el pressupost, accedir a les 
actes dels plens municipals, seguir el ple per inter-

net, accedir a un volum d’informació accessible 
que multiplica per tres la que hi havia disponible 
tot just en arribar nosaltres al govern. El gir coper-
nicà s’acredita tan sols comparant què hi havia 
accessible per als ciutadans l’any 2011 i què hi ha 
avui. I garantim que aquest és un camí que el 
recorrerem fins al final, perquè ens el creiem i 
perquè l’hem impulsat nosaltres. Duu el segell de 
CiU. 

Per assolir aquest alt grau de participació ciutada-
na hem comptat amb l’ajuda de les noves tecnolo-
gies. Des del primer minut del nostre govern ha 
apostat per les smart city, i ha anat de la mà amb 
la UdG per crear la primera Càtedra en Smart 
Cities que existeix al nostre entorn, ha posat a 
l’abast dels ciutadans un munt d’informació i 
serveis als quals poden tenir accés des de qualse-
vol lloc a través del seu dispositiu mòbil. Hem 
aplicat la tecnologia en àmbits tan rutinaris com 
el d’agafar l’autobús. Ara quan arribem a una 
parada sabem exactament què trigarà a arribar el 
nostre bus consultant el nostre mòbil. I hem obert 
perfils institucionals en totes les xarxes socials 
per tal que tot tipus d’informació d’interès per als 
ciutadans sigui possible des de totes les platafor-
mes existents.

Volíem, i continuem volent més que mai, una 
Girona intel·ligent al servei de les persones. 
Perquè elles han estat el motor de la nostra acció 
de govern durant aquest mandat que ara acaba. 

“L’obertura de 
portes i finestres també 
implica, per nosaltres, 

que els ciutadans partici-
pin en el coneixement del 

que es fa, i de quina 
manera, dins de 
l’Ajuntament.” 
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Les persones per davant de tot. Hem congelat 
pressupost rere pressupost els impostos i taxes, 
hem augmentat les bonificacions per a alguns 
col·lectius, com ara el de les famílies nombroses, 
hem facilitat enormement el pagament fraccionat 
dels impostos… Hem aplicat totes les mesures 
que teníem al nostre abast per tal de minimitzar 
els efectes d’una crisi devastadora, la superació 
de la qual s’escapa de la pura gestió municipal. I 
no només hi hem incidit en l’aspecte recaptatori. 
Hem lluitat i ho continuarem fent per combatre la 
pobresa energètica. Hem fet d’interlocutors amb 
les companyies per evitar que cap família es 
quedi sense llum per no poder-ne pagar la factura. 
Foragitem la pobresa d’una manera el màxim 
transversal possible. I una mostra més que 
evident és l’augment de les partides destinades 
als serveis socials: hem crescut d’un 58% entre el 
2012 i el 2015. Mai a la vida de la democràcia 
gironina s’havien destinat tants diners al benestar 
de les persones. Ni en els més de 30 anys dels 
governs d’esquerres. Mai. Fins ara. Tenim més 
clar que cap altre govern precedent, que cap altra 
alternativa política que hagi governat abans la 
ciutat, que sense el benestar de les persones no hi 
ha progrés social ni nacional.
Un progrés que només s’aconsegueix amb apos-
tes decidides, agosarades, sense complexos ni 

cotilles. Teníem molt clar ara fa quatre anys que 
havíem de retornar a Girona el seu paper referent 
al país. Però no a qualsevol preu: volíem apostar 
per la qualitat i l’excel·lència, i definir un model 
turístic de qualitat i familiar basat en la cultura, el 
comerç, el patrimoni, les activitats, etc. Des de CiU 
hem treballat de forma constant i agosarada, amb 
idees clares i innovadores, per tal que la ciutat 
estigui a les agendes de tothom. Tenim una ciutat 
preciosa, però durant massa temps els seus 
gestors no s’ho acabaven de creure i es resigna-
ven a un anar fent que, ara que ha vingut la crisi, ja 
s’ha vist que ens restava oportunitats i ens perju-
dicava.

Avui, la marca Girona té més força que mai. A 
nivell cultural hem fet un salt enorme. La platafor-
ma Girona Cultura ha estat la culminació de 
quatre anys de treball per al foment de la cultura i 
l’oci, a l’abast de tothom. El festival Temporada 
Alta ha assolit un prestigi indiscutible que s’ha 
guanyat ben a pols des de fa anys, i ens ha ensen-
yat un camí basat en la qualitat, la internacionalit-
zació, la renovació constant. Ara ja no camina sol. 
Ara va del bracet de molts d’altres, de petit i gran 
format, dins de la marca Girona ciutat de festivals. 
Hem creat una programació estable de festivals 
on tothom s’hi veu identificat. Ara fa poc s’ha 
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acabat la tercera edició de l’Strenes, i aquest 
proper més de juny estrenarem el Festivalot, amb 
el qual farem realitat una demanda de tantes i 
tantes famílies que es queixaven de manca de 
propostes a Girona. I així, al llarg de tot l’any, a 
Girona sempre trobareu una excusa per quedar-
vos-hi el cap de setmana, o per venir-hi si sou de 
fora. Fins i tot l’any passat les Fires van aconse-
guir el premi a la millor programació del 2014, i 
l’any anterior va ser l’Auditori el que va rebre el 
guardó de millor auditori de Catalunya. Sigui 
l’estació que sigui, Girona sempre emociona.

En aquest rellançament de la ciutat també hi ha 
tingut molt a veure la cura que n’hem tingut. Ara 
tenim una ciutat més neta i més endreçada que 
abans. Gràcies a l’ajuda econòmica d’Europa hem 
aconseguit que tots els barris de la ciutat disposin 
dels nous models de contenidors per a la recollida 
de brossa que han permès que la gestió diària de 
la neteja sigui més amable per als veïns. 

Volem fer un especial esment al de Sant Narcís, 
sens dubte la zona més maltractada per les obres 
de l’alta velocitat. Algunes ferides encara hi són 
ben vives, el maltracte que hem patit per part dels 
governs espanyols són evidents encara avui, 
malgrat que des de l’Ajuntament hem posat tots 
els mitjans al nostre abast i hem anat fins on ha 
calgut per tal de minimitzar-ne un dany que a 
vegades ens sembla irreparable. Hem estat 
capaços de la fermesa més enèrgica, davant de 
qui faci falta, i alhora del pacte i la negociació al 
més alt nivell. D’haver disposat d’aquesta actitud 
en els governs anteriors les solucions haurien 
arribat molt abans.

Hem estat al costat dels barris. A nivell urbanístic 
hem aconseguit realitzar una llarga llista 
d’actuacions per millorar la vida de la gent. Durant 
aquests anys hem treballat en els plans de millora 
de barris com el de les Pedreres i el sector Est, on 
aquests propers quatre anys executarem les 
mesures necessàries per tal de donar-los la digni-
tat que es mereixen. 

Al costat dels barris i de la gent hi hem estat 
també en polítiques ocupacionals i de creació 
d’empreses: programes com l’Aixequem persia-
nes i el Girona Actua han donat molts bons fruits i 
encara en donaran més amb les propostes que 
més endavant us presentem. També responen a 
la nostra voluntat de servei a les persones les 
polítiques de mobilitat que hem adoptat, com ara 
la substitució de la flota antiga d’autobusos, 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, la crea-
ció d’aparcaments alternatius….

Hem aconseguit fer el canvi, però ara necessitem 
poder-lo desenvolupar en tots els seus vessants. 
Aquests quatre anys han estat els de les actua-
cions urgents i decidides, els de donar la cara i no 
defugir d’unes responsabilitats heretades, els de 
l’anàlisi d’uns problemes no resolts, el de la planifi-
cació i el consens amb cadascun dels sectors 
afectats. Ens queda molta feina a fer. Girona 
necessita quatre anys més de govern que garan-
teixi progrés social i nacional, que innovi i no es 
resigni, decidit i honest. Ens sentim capaços de 
continuar aquests esforços encetats fa quatre 
anys i de completar una agenda de modernització 
i transformació de Girona com la majoria dels 
ciutadans esperem. 

”Hem aconseguit fer el 
canvi, però ara necessitem 
poder-lo desenvolupar en 
tots els seus vessants. “
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La millor política social és la reducció de l’atur, la 
creació de llocs de treball i la reactivació econò-
mica.

El govern del proper mandat ha de consolidar la 
tendència de reducció de l'atur que s'ha evidenciat 
en aquest mandat. Hem acabat el mandat amb 
menys aturats dels que el vam començat. El 
darrer any hem reduït l’atur a un 9%, i actualment 
Girona és troba en tercer lloc, després de Sant 
Cugat i Barcelona, de les ciutats catalanes de més 
de setanta mil habitants amb la taxa d’atur més 
baixa.  Ens comprometem a continuar lluitant 
contra l'atur amb polítiques imaginatives, clares i 
efectives. 

Per això caldrà mantenir i reforçar accions que ja 
han demostrat la seva utilitat i introduir-ne de 
noves dirigides a aquells col·lectius on l'atur sigui 
més persistent. I ho farem sobre una premissa 
indiscutible: sense activitat econòmica, sense 
dinamisme econòmic, no es pot generar ocupació 
sòlida. I a Girona hem aconseguit reactivar 
sectors que estaven per sota de les seves poten-
cialitats i posar-los al servei de la creació 
d’ocupació. Hem estat aliats, i ho hem de conti-
nuar essent, de projectes empresarials que apos-
ten per la nostra ciutat, siguin generats per 
emprenedors locals o siguin els que generin inver-
sions foranes. Els hem de donar la benvinguda i 
els hem de facilitar la seva expansió a casa 
nostra.

Cal que els autònoms i microempreses es sentin 
acompanyats, i que els ajudem, de forma ràpida i 
eficaç amb les seves relacions amb l’Ajuntament. 
Hem de convertir-nos en el seu aliat, ajudant-los a 
ser més competitius, eficients i per tant, més 
capaços de crear ocupació sostenible i de quali-
tat. Els ajudarem a millorar la qualitat dels seus 

serveis, a endinsar-se en les noves tecnologies, a 
formar-se de forma contínua, i a ajudar-los en la 
contractació del seu personal.

Però plantant cara a l’atur i creant llocs de treball 
no en fem prou, hem d’atendre a les persones que 
a vegades, també amb contracte de treball tenen 
dificultats.  Cal protegir a totes aquelles persones 
i famílies que es veuen encara afectades pels 
efectes de la crisi, tinguin o no feina. Hem de 
garantir a totes les persones, infants, joves i grans 
que es cobriran totes les necessitats l’objectiu de 
crear 150 nous llocs d’ocupació directes i 
indirectes.derivades de situacions econòmica-
ment precàries. Per això continuarem augmen-
tant les partides socials i de serveis a les perso-
nes que hem augmentat com cap altre govern 
anterior no havia fet i mantindrem aquelles políti-
ques que hem desplegat en benefici de les perso-
nes. Reactivarem l’economia, reduirem l’atur i ho 
farem sense deixar ningú enrere.

FOMENT DE LA OCUPACIÓ I POLÍTIQUES 
CONTRA L'ATUR:
• Seguirem contribuint a la reducció de l'atur a la 

ciutat i ens assegurarem que, com a mínim, el 
30% de les noves insercions en el mercat del 
treball serà de persones i col·lectius amb dificul-
tats especials d'inserció o econòmiques, perso-
nes amb familiar al seu càrrec sense cap altra 
font d'ingressos familiars, dones víctimes de 
violència de gènere, majors de 45 anys, perso-
nes aturades de llarga durada, persones disca-
pacitades físicament i intel·lectual, i joves sense 
formació.

• Atorgarem com a mínim 300.000 euros a l'any 
en subvencions a la contractació, a aquells autò-
noms i empreses responsables socialment que 
insereixen persones amb dificultats d'inserció. 

• Estendrem a tots els barris de la ciutat un punt 

Prioritat 1. Foment de l’ocupació i l’activitat econòmica, de les polítiques 
contra l’atur i del combat contra els efectes de la crisi.
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d'informació i assessorament en la inserció 
laboral del Servei Municipal d'Ocupació.

• Crearem de forma col·laborativa amb el tercer 
sector la casa d'oficis d'hostaleria i restauració "El 
Rosaleda" . Cada any entre 10 i 14 joves sense 
formació i en greu risc d'exclusió social aprendran 
les competències bàsiques, un ofici i se'ls capaci-
tarà per inserir-se com a aprenents en el mercat 
laboral ordinari.

• Iniciarem un pla pilot d'ocupació juvenil amb els 
barris de Santa Eugènia i Can Gibert , serà concep-
tualitzat i executat de forma col·laborativa amb les 
entitats, associacions i voluntariat del territori que 
treballen amb joves, per tal que de forma 
col·lectiva s'aconsegueixi que tots els joves 
d'aquests barris en atur i que no s'estiguin 
formant, s'integrin al programa de garantia juvenil 
que els permetrà rebre formació, o una oferta de 
pràctiques o una oferta de treball. Aquest pla 
s’anirà estenent als diferents barris de la ciutat.

• Gestionarem anualment, com a mínim, 2.500.000 
d'euros en polítiques actives d'ocupació.

FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA
• Implementarem un programa de difusió i promo-

ció, tant nacionalment com internacional, de 
l'espai industrial i comercial del sector urbà de 
Girona. Ho farem exercint el rol de capitalitat de 
Girona i col·laborativament amb els 14 municipis 
que en conformen el seu sector urbà.

• Elaborarem un programa operatiu de regeneració 
econòmica i comercial als barris de Sant Narcís,  
Santa Eugènia i Can Gibert  que fomenti la implan-
tació d’activitats econòmiques i doblarem el pres-
supost pels ajuts al programa “Aixequem persia-
nes” per tal d’ activar socioeconòmicament els 
barris i estimular la implantació de com a mínim 
30 noves activitats primordialment innovadores, 
creatives, de disseny, d’artesania o de comercialit-
zació de productes km 0.

• Crearem l’Oficina d’atenció a l’Empresa i a 
l’emprenedor, que serà la responsable d’establir 
processos àgils de tramitació administrativa i de 
donar suport a la creació d’aquestes.

Aquesta oficina es constituirà en interlocutor i trami-

tador únic. En una única visita presencial o on-line 
, la persona emprenedora o empresària, disposarà 
d’un dossier amb la normativa que afecta a la 
implantació de la seva activitat, les instancies a 
complimentar referents a obres, activitats, i ocupa-
ció a la via pública, informació de les taxes, i bonifi-
cacions  municipals que ajudin a la posada en 
marxa de l’activitat, i de les prestacions que pot 
oferir el Servei Municipal d’Ocupació en la cerca de 
treballadors. 

• Elaborarem un pla estratègic de promoció econò-
mica i ocupació de Girona i el seu entorn urbà. Ho 
farem amb la fórmula de xarxa col·laborativa amb 
tots els agents socioeconòmics i els municipis que 
conformen el sector urbà de Girona amb l’objectiu 
d’impulsar projectes empresarials sòlids, posicio-
nar la marca Girona internacionalment com a destí 
i origen d’activitat econòmica, detectar i recolzar 
nous talents i potenciar un teixit econòmic diversi-
ficat basat en la tecnologia i el coneixement.

COMBAT CONTRA ELS EFECTES DE LA CRISI
•  Per tal de garantir l’ habitatge a aquelles famílies 

en situació de risc incrementarem la borsa 
d’habitatges socials de gestió municipal fins a 
arribar a 500 habitatges.

• Redactarem i implementarem el Pla d’habitatge 
2015-2019, per tal de fer una bona diagnosi de les 
necessitats en habitatge dels ciutadans.

•  Per garantir el dret de tot infant a una alimentació 
adequada, ens assegurarem que cap menor de 
cap família amb dificultats econòmiques quedi 
sense la beca menjador. 

•  Continuant amb l’objectiu de que tota la ciutada-
nia pugui accedir a una alimentació equilibrada,  
seguirem ampliant la varietat de productes i 
aliments que es subministra al Centre de Distribu-
ció d’Aliments .

•  Per totes aquelles famílies que es troben en situa-
ció de risc,  continuarem garantint la cobertura de 
totes les necessitats derivades de la pobresa ener-
gètica.

•  Per a tots aquells ciutadans que visquin 
moments de dificultat econòmica buscarem 
noves formes d’alliberar-los dels deutes amb 
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l’Ajuntament, com ja hem fet en aquest mandat,  
amb els serveis a la comunitat.

•  Per tal de procurar major seguretat i autonomia 
a les persones grans en aquells casos que vingui 
recomanat pels serveis municipals d’atenció 
bàsica,  garantirem el servei de teleassistència a 
totes les persones majors de 65 anys  quant el 
seu estat de salut ho requereixi .

•  Davant les mostres de satisfacció de les perso-
nes usuàries del nou servei de menjador per a la 
gent gran que vàrem implementar en el nostre 
mandat duplicarem el nombre de places.

• Executarem la reforma de la Central del Molí, 
que disposarà d’un centre de dia i un menjador 
per la gent gran 

•  Per tal de donar major protecció als col·lectius 
més vulnerables reforçarem els serveis munici-
pals especialitzats d’atenció a les dones vícti-
mes de violència de gènere i a la infància.

•  Mantindrem i augmentarem les ajudes directes 
a les famílies. 

JOVENTUT 
• Desplegarem totes les accions previstes en el 

Pla Local de Joventut que va ser aprovat en 

aquest mandat, especialment per poder poten-
ciar el Consell de Joventut 

• Executarem el projecte de rehabilitació de 
l’espai Rosaleda per a la formació de joves amb 
risc d’exclusió social 

• Ens comprometen a incorporar la proposta de 
pagament en funció de la renda de les famílies al 
programa de vacances de l’ajuntament, per 
donar més oportunitats a les famílies amb 
menys recursos.  

• Continuarem impulsant i promovent el treball 
amb les entitats per una millor “Educació en el 
Lleure”

• Impulsarem de manera coordinada amb el 
servei municipal d’ocupació, l’assessorament als 
joves en programes i formació en emprenedoria, 
ocupació, mobilitat internacional i reciclatge

• Continuarem impulsant els projectes de suport 
a l’orientació i els tallers d’èxit escolar adreçats 
als estudiants de secundària.
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GIRONA, CAPITAL CULTURAL DEL PAÍS

• Reforçar la vocació internacional del festival 
Temporada Alta, i potenciar una línia de produc-
cions teatrals pròpies que permetin situar 
Girona com a referència internacional.

• Consolidar el projecte de “Ciutat de festivals”, 
promovent les propostes dels creadors i produc-
tors autòctons amb les dels internacionals, i 
definint una oferta al llarg de l’any per desesta-
cionalitzar encara més l’oferta cultural. Girona 
ha emergit amb força i s’ha guanyat a pols una 
posició de rellevància en el panorama cultural 
català i del sud d’Europa.

• Promourem la candidatura de Girona com a 
Patrimoni de la Humanitat a la UNESCO. És el 
moment de bastir una candidatura guanyadora i 
rigorosa per aconseguir un objectiu que Girona 
es mereix i que representarà una valorització 
extraordinària del nostre patrimoni únic.

• Promourem, en col·laboració amb altres institu-
cions, el Museu d’Art Modern i Contemporani a 
la recuperada Casa Pastors, com a espai de 
dignificació i divulgació del nostre patrimoni 
d’art contemporani, com a espai d’exposicions 
temporals dels nostres creadors i de creadors 
convidats, com a espai de referència en els 
circuits de l’art modern i contemporani, capaç de 
col·laborar amb les institucions de referència del 
nostre entorn, i com a espai que articuli un relat 
atractiu pel turista cultural. La situació estratègi-

ca de la Casa Pastors el converteix en l’espai 
idoni perquè el nostre art modern i contempora-
ni disposi d’un equipament com ja tenen, feliç-
ment, altres expressions culturals: el teatre, la 
música o el cinema.

• Impulsarem, a partir de les bases ja presentades 
i l’estudi inicial, el projecte de l’Ateneu Cultural – 
Centre de la Cançó a l’antic cinema Modern. Un 
projecte que ha de consolidar usos existents 
(com el del cinema Truffaut)

• Ampliarem la dotació de les beques Kreas i 
impulsarem més projectes d’emprenedoria 
cultural com el de La Volta de Sant Narcís.

GIRONA, CIUTAT EDUCADORA
• Impulsarem i promourem el debat que s’ha 

d’engegar amb tota la comunitat educativa i els 
experts en els àmbits necessaris, sobre la zonifi-
cació escolar de Girona, intentant cercar, en tot 

Girona és cada dia més reconeguda com a ciutat capital cultural. Alhora, també és reconeguda el seu 
compromís amb la pau, amb l’educació, la cohesió i la convivència. És un model que ve de lluny i que ha 
d’anar lluny. En depèn el nostre futur i el dels nostres fills: hem de preservar la cohesió social i ho hem de 
fer amb els millors vehicles que pot tenir al seu abans una ciutat civilitzada: el diàleg, la cultura i l’espai 
públic, equipaments inclosos, com a espai educador. En aquest sentit, l’esport juga també un paper molt 
determinant, i Girona també s’ha de reivindicar i ha de reforçar el seu rol de capital esportiva.

p2 Prioritat 2. Per una ciutat capital de cultura i esport, educadora i compro-
mesa amb la pau, la cohesió social i la convivència.
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moment, el màxim consens possible.
• Treballarem per aconseguir el segell UNESCO 

com a Ciutat Amiga de la Infància. Volem que 
se’ns reconegui la tasca envers la protecció dels 
infants que històricament ha anat desenvolu-
pant la ciutat.  

Impulsarem igualment, les accions que han de 
concretar el Pla d’Infància i Adolescència 

• Impulsarem el Consell Municipal d'Educació. Ha 
de ser l’ens que fixi les prioritats a seguir en 
matèria educativa a la ciutat, que coordini les 
polítiques educatives i la seva aplicació al 
conjunt de la ciutat i, sobretot, que impulsi 
l’educació i la formació des de la innovació, 
l’excel·lència i la solidaritat, sent un referent pels 
consells d’àmbit supramunicipal

• Continuarem lluitant contra l’absentisme esco-
lar, impulsant i recolzant la coordinació de totes 
les institucions implicades i membres de la taula 
d’absentisme 

• Continuarem donant suport a les AMPA’s. Les 
famílies han de continuar tenint un paper impor-
tant en la tasca educativa i formativa que porten 
a terme les escoles i ho han de fer sabent que el 
seu paper és sempre vital si va de la mà amb la 
tasca que exerceixen els  docents com a profes-
sionals. 

• Doblarem l’import destinat als ajuts per al 
foment de la promoció de l’esport escolar (en 
horari extraescolar) i incrementarem en un 50% 
l’esforç pressupostari destinat als ajuts per 
igualtat d’oportunitats (destinats cobrir el cost 
d’activitats i material escolar per aquelles famí-
lies que suposa un gran esforç assumir-ho o be 
és impossible), arribant als 100.000€ de dotació. 

• Potenciarem les ajudes als centres educatius 
per impulsar projectes nous, innovadors, que 
incideixin en la coeducació, la participació, la 
inclusió, la cohesió, l’ús responsable de les 
noves tecnologies, l’aprenentatge d’una tercera 
llengua, etc i crearem el Pla d'Educació Digital en 
col·laboració amb la comunitat educativa. 
Impulsarem la implantació  de les noves tecno-
logies de la comunicació en l’educació, conjun-
tament amb la comunitat educativa.

• Continuarem promovent programes i projectes 
d’estalvi energètic compartits amb les escoles i 
centres de la nostra ciutat i ens comprometem a 
fer un pla a 4 anys, per poder pintar les aules de 
les escoles, a través d’un pla d’ocupació 

• Promourem amb el departament 
d’ensenyament la planificació dels centres esco-
lars que requereix la nostra ciutat, d’acord amb 
les noves necessitats i el mapa escolar que s’ha 
revisat durant el passat curs.

• Impulsarem la formació continuada i professio-
nalitzadora. Entenem l’educació com un procés 
vital que mai no s’acaba. Posarem facilitats  
perquè tothom tingui accés a continuar estu-
diant i formant-se al llarg de la seva vida, amb la 
finalitat prioritària de millorar en la qualificació 
professional. Per això, potenciarem el compro-
mís amb l’àrea urbana, també en l’àmbit educa-
tiu, a través del treball conjunt de les escoles 
d’adults de Girona i Salt i també dels serveis 
d’ocupació dels respectius ajuntaments 

• Potenciarem la Formació Professional Dual i la 
relació entre docència i expertesa professional, 
a través de la participació en la Taula Interterri-
torial. Durant aquest passat mandat ja  h e m 
obert aquest camí, ara toca potenciar-lo al 
màxim en benefici de  treballadors i empreses. 
Promourem la participació de l’ajuntament com 
a centre receptor de practiques dels alumnes.

• Promourem l'Escola Municipal d'Art com a 
centre de Formació Professional en el camp de 
les arts. La qualitat dels nostres  docents i de 
les matèries que s’hi imparteixen ha de conduir a 
la professionalització d’aquests estudis.

GIRONA, CAPITAL ESPORTIVA
• Continuarem donant suport prioritàriament a 

l’esport de base i a les entitats i clubs i promo-
vent la seva participació a través del recent creat 
Consell Municipal de l’Esport. 

• També donarem suport a l’esport professional, 
comptant sempre amb el necessari patrocini de 
les empreses, entenent que és un referent pels 
nostres joves esportistes 

• Treballarem per aconseguir el segell de destina-
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ció turística esportiva. Disposem dels instru-
ments i de les capacitats perquè Girona disposi 
d’aquest segell turístic que ens projectarà en un 
sector cada dia més emergent, i complementarà 
l’aposta pel turisme cultural i actiu. 

• Promourem la ciutat com a seu de competi-
cions  esportives nacionals i també internacio-
nals, així com campionats amb el distintiu de 
“Ciutat de Girona”. Tenim equipaments per 
poder acollir grans esdeveniments esportius i 
per poder jugar a la primera divisió de molts 
esports com a ciutat amfitriona.

• Completarem la revisió del mapa d’instal·lacions 
esportives municipals i el de pavellons i camps 
de futbol de la ciutat.  La  ciutat ha fet un gran 
esforç tant pel que fa a pistes cobertes, camps  
de futbol de gespa artificial, pavellons…  Dona-
rem un impuls al mapa d’instal·lacions esporti-
ves públiques perquè  tots els barris de la ciutat 
puguin disposar de les instal·lacions imprescin-
dibles per a la pràctica de l’esport. 

Aquest mandat, tot i les dificultats econòmiques, 
n’hem construït un pavelló a l’Escola  M o n f a l -
gars, i en el proper, disposarem d’un nou pavelló 
a l’escola Cassià Costal i d’un nou camp de 
futbol de gespa artificial.• Donarem continuïtat 
al pla de pistes escolars cobertes. Continuarem 
donant als veïns i a les escoles la possibilitat de 
gaudir de les  pistes escolars, amb la cobertura i 
obertura de les mateixes tant  durant l’horari 
escolar com extraescolar.

• Elaborarem un pla de manteniment i millora de 
les pistes poliesportives dels barris de la nostra 
ciutat 

• Millorarem la gestió dels equipaments esportius 
amb la implantació d’un sistema d’informació 
integral 

• Continuarem el treball conjunt en l’àmbit espor-
tiu amb els ajuntaments de l’àrea urbana de 
Girona, per aprofitar les sinèrgies i el rendiment 
eficient de les instal·lacions esportives

• Promourem un circuit de curses infantils en el 
calendari, treballant coordinadament amb les 
AAVV.

MEDIACIÓ, CONCILIACIÓ i SEGURETAT
• Continuarem potenciant la figura de l’agent cívic 

com a col·laborador necessari en la informació i 
la mediació cíviques. Augmentarem la dotació 
d’agents cívics especialment en les entades i 
sortides de les escoles per la millora de la segu-
retat i convivència

• Prioritzarem els objectius educacionals i media-
dors de l’acció policial en la resolució de conflic-
tes. Potenciarem el treball de les taules per com-
batre l’absentisme i la conflictivitat que tant bon 
resultat estan tenint.

• Continuarem impulsant amb rigor i imaginació 
les mesures orientades a conciliar les activitats 
d’oci nocturn amb la convivència ciutadana.

• Continuarem potenciant la figura del defensor 
del ciutadà com a institució que ha de vetllar 
pels drets dels ciutadans en relació amb 
l'actuació de l'administració municipal

• Ampliarem la plantilla de la Policia Municipal
• Crearem una oficina de denuncies de la PM al 

barri de Sta. Eugènia. Al tractar-se del barri amb 
més població, millorarem el servei al ciutadà.

• Disposarem d'un codi ètic presidit pel defensor 
de la ciutadania

• Potenciarem  la policia de proximitat/barri
• Desenvoluparem el programa "escales netes, 

comunitats segures" i l’ampliarem progressiva-
ment a tota la ciutat

GIRONA, CIUTAT DE PAU
• Farem cultura de la pau. Ens adherirem a la 

International cities of Peace, per tal d’aconseguir 
el reconeixement de Girona com a “ciutat de 
pau”.
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GIRONA, MARCA DE QUALITAT
• Potenciarem el rol de Girona com a destinació 

de referència tant a nivell regional com europeu 
basat en una oferta de qualitat, de valors propis 
i únics que ofereix Girona: cultura, comerç, patri-
moni, gastronomia i entorn natural.

• Continuarem promovent la marca Girona en 
l’àmbit nacional i internacional, posant en valor 
els esdeveniments turístics de ciutat com 
“Girona Temps de flors” i “Ciutat de festivals”. 
Com a pivots de la captació de turisme cultural 
nacional i internacional.

• Potenciarem el segell de destinació Turística 
esportiva. Reforçarem el rol de  Girona com a 
ciutat que acull grans esdeveniments, amb una  
programació equilibrada i desestacionalitzada, i 
també com a seu per a la preparació 
d'esportistes d’elit.

• Convertirem la gastronomia en ambaixadora de 
la ciutat. Donarem més rellevància a la gastro-
nomia local per a la promoció de la ciutat, no 
només de suport als restauradors que ja tenim, 
sinó també amb polítiques d'estímul per als 
nous talents i de promoció exterior d’una cuina 
que ha esdevingut de les més importants i reco-
negudes del món.

• Promourem l’acció conjunta de les Fires i Con-
gressos de Girona.  Hem de captar i organitzar 
més i millors congressos i fires al llarg de l’any i 
ho hem de fer conscients que l’acció conjunta 

dels dos organismes incrementen exponencial-
ment l’atractiu de la ciutat i la seva eficàcia en la 
captació d’aquests esdeveniments. Volem 
convertir la ciutat de Girona en un referent en 
l’àmbit d’organització d’esdeveniments.

• Reforçarem el turisme de negocis. La Fira i el 
Palau de  Congressos són dues instal·lacions 
de primer ordre. La ciutat, amb una potenciada 
estratègia de promoció a nivell nacional i inter-
nacional, pot esdevenir també un referent en 
aquest camp.

• Impulsarem la col·laboració amb ciutats com 
Perpinyà,  Montpeller, Gant, Berlín o Brussel·les 
en matèria cultural, universitària i de Smart City.

• Signarem un acord de col·laboració per esdeve-
nir seu d’Interrail aprofitant la connexió amb 
l'alta velocitat. Continuarem treballant per obte-
nir el màxim rendiment del TAV, del TGV i de 
Rodalies en el seu pas per la ciutat de Girona, 
consolidant els convenis de col·laboració per a 
la promoció conjunta i per a la captació de nou 
públic.

• Posarem en funcionament un pàrquing 
d'autocaravanes. El turisme de caravàning és 
cada cop més nombrós. És un turisme de quali-
tat que pot deixar importants beneficis als 
comerços i bars i restaurants de la ciutat. Treba-
llarem perquè vinguin a Girona amb un bon apar-
cament amb serveis. 

• Promourem la creació del primer càmping 

Un dels objectius de CiU quan va arribar al govern va ser potenciar la marca Girona. Això ja ho hem acon-
seguit i ara toca anar més enllà. Impulsarem encara més la marca Girona, una marca reconeguda inter-
nacionalment per arribar a mercats turístics consolidats i també als emergents. Ho aconseguirem si 
donem un impuls al turisme cultural, actiu i de negocis, però també al turisme esportiu. Hem de ser una 
ciutat amable, oberta, internacional, cosmopolita;  una ciutat que acull i es projecta a l’exterior per convi-
dar, per compartir i a on ho pots viure tot amb la seva més àmplia riquesa.
Hem d’estendre al sector del comerç l’èxit del turisme, i hem de fer-lo encara més competitiu. Per això 
elaborarem un pla estratègic de comerç, que inclogui el salt tecnològic dels comerços de tota la ciutat.

p3 Prioritat 3. Impuls de la marca “Girona” i de les potencialitats econòmi-
ques i socials del turisme de qualitat i del comerç urbà



Girona,
En bones mans

escola que permetrà no només ampliar l’oferta 
d’allotjament en un segment no existent a la 
ciutat sinó al mateix temps ser referents en 
l’àmbit de formació de qualitat per aquest 
sector.

• Col·laborarem perquè l’Aeroport Girona – Costa 
Brava es traspassi a la Generalitat per a facilitar 
la captació de vols nacionals i internacionals.

• Dotarem la ciutat de les eines necessàries per al 
turisme de les persones amb mobilitat reduïda. 
La farem accessible perquè tothom pugui gaudir 

dels racons de la nostra ciutat. Continuarem 
fent una aposta clara per al turisme accessible 
convertint-nos en una ciutat amable per a totes 
les persones amb mobilitat reduïda.

• Continuarem potenciant la col·laboració entre el 
sector públic i privat en la definició i execució de 
l’estratègia turística de la ciutat.

• Complementarem l’actual oferta turística de la 
ciutat amb la creació de nous productes cultu-
rals i esportius.
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PARTICIPACIÓ I COGESTIÓ
* Posarem en marxa noves formules de participa-

ció ciutadana i mantindrem  l’eina dels pressu-
postos participats i incrementarem la seva dota-
ció.  

* En aquest mandat s’ha posat en marxa la vota-
ció electrònica per facilitar la participació dels 
ciutadans en els pressupostos participats. Per 
tal de continuar augmentant la implicació de la 
ciutadania en les decisions municipals, conti-
nuarem estenent aquesta eina als nous àmbits 
de participació. 

* Ens comprometem, seguint en la línia d’aquest 
mandat, a posar a disposició del teixit associa-
tiu, nous espais per tal que puguin desenvolupar 
les seves activitats. 

* Posarem a disposició de les entitats i associa-
cions les eines per fer front a les noves tasques 
de gestió que requereix la llei per presentar 
l’impost de societats   

* Estendrem la bona pràctica que ja hem dut a 
terme en aquest mandat consistent en la coges-
tió dels espais municipals conjuntament amb 
les entitats i associacions del territori.

* Crearem la Regidoria de Participació i Barris

NOVES FORMES DE GOVERNAR  
• La ciutadania tindrà accés a les dades obertes 

fiscals i tributàries. El 90% dels tràmits fiscals, 
de pagament, de consulta i de gestió es podran 
dur a terme de manera telemàtica i telefònica, 
amb tota garantia de seguretat i confidencialitat.

• Continuarem fent avaluable el Pla de Govern per 
tal que la ciutadania sàpiga en tot moment el 
grau de compliment del govern amb allò que va 
prometre a les eleccions.

• Som una de les administracions més obertes i 
transparents i seguirem treballant per mantenir 
el 100% de transparència en els indicadors de la 
UAB i per assolir el 100% de la resta d’indicadors 
reconeguts internacionalment, tant respecte als 
serveis i organismes municipals, com a les 
fundacions i empreses depenents.

• Impulsarem la seu electrònica, reforçant el seu 
rol com a peça fonamental per una relació 
ràpida i eficaç amb l’ajuntament , fins que tots 
els tràmits administratius es puguin realitzar per 
via telemàtica.

• Continuarem fent una bona gestió dels pressu-
post municipal racionalitzant la despesa 
corrent.

p4 Prioritat 4. Ciutat compromesa amb tots els barris, la participació ciutada-
na, amb la informació accessible, la cogestió i líder en noves 
maneres de governar.
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CIUTAT SOSTENIBLE
• Continuarem treballant per a la millora de la 

neteja dels espais públics. La higiene de la nostra 
ciutat és una de les prioritats que ha marcat i 
continuarà marcant el nostre govern. Aquests 
últims anys hem avançat tant pel que fa a neteja 
viària com a la recollida i tria de residus, però no 
en tenim prou.  Aquest proper mandat, aquestes 
continuaran sent les prioritats per fer de Girona 
una ciutat encara més neta i ecològica.

• Continuarem desplegant la supervisió ciutadana 
de la neteja  viària i dels contenidors a través de 
les noves tecnologies.  Aplicarem totes les 
tecnologies al nostre abast per aconseguir una  
ciutat el més neta possible i per això potenciarem 
el web Girona +  Neta com a veritable àgora de 
qualitat del servei de neteja i recollida  de residus.

• Executarem el pla especial 4 rius i 1 sèquia.  
Girona ha de  tornar a mirar els rius que l’han 
configurat des de la seva fundació  com a 
ciutat. Aquesta serà la legislatura de la dignifica-
ció dels rius de  la ciutat,  i de la seva recuperació 
naturalitzada,  perquè esdevinguin les veritables 
columnes vertebrals de la ciutat i del seu teixit 
urbà i tots en puguem gaudir.

• Executarem el Pla especial de la Devesa. Hem 
iniciat ja el  procés participatiu que permetrà 
definir la Devesa que tots volem. Els  p r o p e r s 
anys donaran pas al seu desplegament, en el 
marc del pla  especial 4 rius i 1 sèquia.

• Recuperarem i potenciarem els antics camins 

verds. Volem recuperar i posar en valor els antics 
camins, senders i corriols que  teixeixen el 
nostre territori.  Treballarem per teixir l’Anella 
Verda de Girona, a nivell de ciutat per connectar 
tots els parcs i amb els ajuntaments i institucions 
per impulsar la configuració de la mateixa en 
l’àmbit de l’àrea metropolitana 

• Apostarem per la tecnologia LED per a reduir la 
contaminació lumínica i assolir un major estalvi 
econòmic. Aquesta legislatura ja  hem començat, 
especialment en les escoles (zones comuns); ara 
toca un impuls decidit i ferm per establir un  
calendari de substitució de les antigues tecnolo-
gies lumíniques per la  nova tecnologia led en 
tots els equipaments i xarxes municipals. 

• Elaborarem un Pla d'adequació dels equipa-
ments municipals  perquè s’adeqüin als criteris 
d'eficiència i estalvi energètic.  Aconseguirem la 
màxima sostenibilitat en els equipaments  
municipals. 

• Elaborarem el Mapa de contaminació acústica.  
Treballem per reduir qualsevol tipus de contami-
nació i per això també apostem per minimitzar la 
contaminació acústica, en especial la nocturna.  
Per això, elaborarem un mapa complet de la 
ciutat i redactarem un Pla  per a reduir-ne 
progressivament la seva incidència. 

• Ens comprometem a mantenir la compra de 
l’energia 100% verda i a una gestió eficient dels 
consums, com hem fet durant aquest mandat

El món del segle XXI és ja el món de les ciutats, i encara ho serà més. Per això,  s’ha d’incorporar als 
hàbits ciutadans la conscienciació definitiva sobre la sostenibilitat. Les ciutats tindran un paper fona-
mental en aquest procés i és per això que l’ecologia i la sostenibilitat són dos eixos importantíssims en 
la nostra acció de govern. En són una mostra  el pla especial dels 4 rius, que proposem executar aquesta 
propera legislatura, i el de la Devesa, el gran parc de la ciutat oblidat durant molts anys. Impulsarem 
també polítiques que tinguin com a principal eix les energies netes i renovables als equipaments munici-
pals. Tot, per aconseguir una ciutat el màxim de neta, ecològica i saludable.

p5 Prioritat 5. Per la qualitat del medi ambient i el medi natural, per la ciutat 
habitable i sostenible.
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CIUTAT AMABLE
• Potenciarem la nova centralitat urbana de 

l’estació i el seu entorn per a les persones. 
Promourem la dinamització de l’entrada sud a 
partir de la construcció de la clínica Girona.

• Per tal de tenir un urbanisme que es constitueixi 
en eix planificador de la ciutat del futur i que 
contribueixi a una ciutat mes habitable, amb 
més equitat i aproximació entre barris i sectors, 
mantindrem l’aposta per construir espais de 
debat i de decisió sobre el creixement urbanístic 
de tota l’àrea urbana de Girona, a partir del diàleg 
i del consens amb la resta de municipis.

• Crearem la taula de seguiment del desenvolupa-
ment del Pla General amb les entitats i col·legis 
oficials vinculats a l’urbanisme, per tal de deba-
tre necessitats i propostes.

• Planificació urbanística i projectes de ciutat:
• Execució del projecte de la llosa del Parc Central
• Iniciar l’execució del Pla Especial de les Pedre-

res.
• Culminar el Pla especial de la Devesa.
• Obrir els processos participatius del Pla Espe-

cial de l’Eixample, del Castell de Montjuic i de 
Sant Narcís.

• Urbanitzar el Passeig Canalejas.
• Iniciar l’execució del Projecte 4 Rius i una 

sèquia.
• Una nova pista coberta al pati d’una escola cada 

any
• Un pavelló nou (tancament de la pista de Cassià 

Costal)

• Executar la urbanització del vial de Sant Daniel.
• Connexió entre Pedret, Pont Major i Campdorà.
• Execució de la reforma de la Rambla Xavier 

Cugat.
• Finalitzar la Plaça Pallol.
• Eliminar el vial de servei de la Plaça Catalunya 

per fer-lo accessible als vianants.
• Reconstruir el Pont del dimoni.
• Executar el projecte de millora a la Pujada de la 

Torrassa.
• Executar el projecte de la pujada de la Punta del 

Pi.
• Redactar el projecte de la Plaça d’Espanya.
• Dur a terme l’estudi i redacció del projecte del 

pont que ha de connectar el sector est amb la 
creueta.

• Reforma d’un sector del sanejament de Mon-
tjuic.

• Executar el projecte de la rotonda de Palau al 
Camí vell de fornells.

• Urbanització del tram sud del carrer Barcelona.
• Projectar la reforma de la Plaça Germans Sàbat.
• Pla especial de la carretera Barcelona.
• Connexió del sector Est de la ciutat, Carrer del 

Carme com a element vertebrador del sector Est 
amb la ciutat. 

• Pla especial del sota-viaducte: element vertebra-
dor i connector del punt d’encontre entre el 
sector Est amb l’oest de la ciutat. 

Hem de continuar planificant la ciutat amb l’aportació dels ciutadans. El que hem fet amb el Pla Especial 
de la Devesa s’ha d’aplicar a d’altres casos que requereixen una planificació general. Hem superat l’època 
dels grans creixements urbanístics i hem de centrar-nos en un urbanisme més humà i més amable, dialo-
gat i consensuat. Alhora hem de ser capaços de fer l’urbanisme del dia a dia, aquelles intervencions 
properes al barri i a la gent. Tal i com hem fet amb el pla de voreres, cal prioritzar l’actuació preventiva 
enfront la reactiva.

p6 Prioritat 6. Per un urbanisme a escala humana, per a les persones i trans-
formador de la ciutat i l’àrea urbana.
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CIUTAT ACCESSIBLE
• Desplegarem el Pla de Mobilitat Urbana i treba-

llarem amb  l’estratègia de  l'àrea metropolitana. 
• Aposta decidida i impuls de la Taula de Mobili-

tat.
• Redactarem un Pla d’accessibilitat ciutadana 
• Continuarem apostant per la mobilitat sosteni-

ble, amb vehicles municipals que incorporin 
sistemes més nets, GLP, GAS Electricitat.

• Potenciarem l’ús i les estacions de la GIROCLE-
TA i treballarem per unir tots els barris amb carril 
bici

• Executarem el carril bici del sota viaducte, que 
permetrà unir la major part dels que ara mateix 
estan en servei

• Continuarem renovant la flota dels autobusos i 
que aquests estiguin adaptats a les persones 
amb mobilitat reduïda 

• Estendrem l’ús de la targeta universitària a tots 

els joves dels barris que no poden gaudir en 
aquests moments de la mateixa (Vilaroja, Mas 
Ramada, Font de la Pólvora, Grup Sant Daniel, 
Santa Eugènia i Pont Major)

• Ens comprometem a definir i adaptar noves 
rutes de bus i també parades de bus a demanda 
en el tram del barri vell

• Ampliarem de zones verdes sempre amb el 
consens dels veïns i  estudiarem les zones  

blaves per tal que aquestes s'ajustin a les deman-
des, suprimint les innecessàries.

• Negociarem amb Renfe l’increment de freqüèn-
cies d’AVE com també l’ampliació dels abona-
ments de 10 a 15 dies, que farà que més gent es 
decideixi a utilitzar-los, amb el conseqüent 
estalvi que suposarà 

• Continuarem potenciant els aparcaments 
dissuasius com a fórmula de descongestió de la 
ciutat

Avui Girona és una ciutat en procés de canvi constant, també en el camp de la mobilitat i de 
l’accessibilitat.  Hem apostat per una ciutat moderna i tranquil·la i per això volem aconseguir que Girona 
sigui una ciutat a l’avantguarda dels nous estàndards en matèria de mobilitat, via pública i trànsit.  Que 
moure’s, caminar, passejar, sigui sinònim de disfrutar d’una ciutat que convida a tenir tots els sentits ben 
oberts. Girona ha de ser accessible a tothom, hem d’eliminar qualsevol barrera i entrebanc.

p7 Prioritat 7. Per una mobilitat encara més sostenible, intel·ligent, accessible 
i al servei del ciutadà 
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GIRONA, CIUTAT UNIVERSITÀRIA 
• Enfortirem la Taula de coordinació Ajuntament 

– Universitat de Girona, per continuar treballant  
eficientment els projectes que són comuns a 
ambdues institucions

• Treballarem colze a colze amb la universitat en 
el projecte d’internacionalització que aquesta ha 
posat en marxa, especialment en l’àmbit de l’Arc 
Mediterrani i l’atracció d’estudiants internacio-
nals de països de l’Amèrica Llatina i de la Xina

• Potenciarem la Càtedra Smart City com a 
referent i treballarem per mantenir-ne l’esperit 
emprenedor i d’obertura 

• Compromís ferm per la viabilitat del parc cientí-

fic amb implicació de l’Ajuntament en les deci-
sions de l’entitat de la que és patró

• Posicionarem Girona en el camp de la tecnolo-
gia audiovisual 3D a través del Centre Bloom, 
que és referent en el camp de les tecnologies 
audiovisuals 3D i ho continuarà sent 

* Elaborarem un Projecte d’Especialització i Com-
petitivitat Territorial (PECT) conjuntament amb 
la Universitat de Girona, el Parc Tecnològic, la 
Diputació, i els principals agents socioeconò-
mics del territori per tal de captar un mínim de 2 
milions d’Euros de fons europeus destinats a 
establir mecanismes d’especialització, innova-
ció i dinamització econòmica territorial.

La innovació ja no és un valor opcional en la professionalització i la competitivitat de les nostres empre-
ses,  és un tret definidor i necessari. Girona s'ha de posicionar decididament en el camp de la innovació i 
la recerca. La Universitat de Girona disposa del talent, de la massa crítica i de les instal·lacions per fer-ho 
possible i ja està excel·lint en alguns camps com les noves tecnologies,  la gastronomia, la biotecnologia, 
entre d'altres.

p8 Prioritat 8. Compromís amb el projecte de ciutat universitària i el parc 
científic i tecnològic. Potenciació de les sinergies i del treball 
conjunt
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CIUTAT SALUDABLE 
• Farem la proposta d’ubicació i impulsarem la 

redacció del projecte pel nou hospital de la ciutat 
per fer-ho realitat, fer-lo sostenible i vinculat al 
futur campus de la salut

• Mantindrem l’exigència per la millora dels 
actuals equipaments de salut. 

• Demanarem la cessió de l’actual espai de les 

casernes al govern de l’estat, per poder ubicar, 
entre d’altres serveis, un nou centre d’atenció 
primària

• Potenciarem els parcs saludables a la ciutat 
• Promourem els productes de proximitat i el 

consum responsable i saludable 
• Acordarem la ubicació d’un centre de salut al 

barri de l’Eixample

Volem una ciutat de progrés nacional i social. Sense el benestar de les persones, res d’això no és possi-
ble. El progrés i el benestar de tota la ciutadania, és el que ens ha de continuar movent. Una part essencial 
del benestar de les persones és la salut i els hàbits saludables, objectius que estaran molt presents en la 
nostra agenda i mandat polític

p9 Prioritat 9. Per una ciutat d’hàbits saludables, amb equipaments de salut 
moderns i de futur, i amb un nou hospital.
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Girona és un actiu cabdal en el procés endegat a 
Catalunya per a construir un Estat propi. I ho és,  
no només pel seu pes com a capital de l’actual 
demarcació, sinó també per una contrastada 
actitud proactiva a favor del procés des de 
l’Associació de Municipis per la Independència de 
Catalunya (AMI). 

Amb la constitució de la Taula Ciutadana pel Dret 
a Decidir de Girona, les institucions públiques i 
privades, partits polítics, entitats de tots els 
àmbits i ciutadans han expressat a seva adhesió 
al Manifest fet públic pel Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, que ha reclamat “exercir el dret a decidir la 
nostra institucionalització política i  el vinculem a 
la millora de la condició de vida individual i 
col·lectiva de les persones que viuen i treballen a 
Catalunya, al compromís amb les exigències de la 

qualitat de la democràcia, als drets socials -espe-
cialment en l’atenció als més febles-, a 
l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solida-
ritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i 
desenvolupament sostenible, així com a l’impuls  
d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora 
i a l’assumpció de responsabilitats empresarials”.

Girona, com la immensa majoria de pobles i 
ciutats de Catalunya, significa la voluntat inequí-
voca per poder decidir el futur del nostre país. És 
des d’aquest convenciment que la ciutat conti-
nuarà sent referent en aquest procés, que tindrà 
com a fita destacada la convocatòria d’eleccions 
al Parlament de Catalunya del proper 27 de 
setembre. 
Girona ha de continuar formant part del lideratge 
del procés nacional.

p10 Prioritat 10. Per una ciutat compromesa amb Catalunya i el seu 
futur nacional, aliada del Parlament i del Govern en el 
full de ruta de què ens hem dotat.
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1.
Carles Puigdemont
i Casamajó
52 anys
Periodista

2.
Isabel Muradas
i Vázquez
47 anys
Economista/Auditora

3.
Marta Madrenas
i Mir
47 anys
Advocada

4.
Maria Àngels Planas 
i Crous
47 anys
Tècnica de Ports (en 
excedència)

5.
Carles Ribas
i Gironès
43 anys
Advocat

6.
Gloria Plana
i Yanes 
47 anys
Advocada

7.
Eva Palau
i Gil
55 anys
Metgessa

8.
Joan Alcalà
i Quiñones
55 anys
Empresari

9.
Cristóbal Sànchez
i Torreblanca
61 anys
Mestre

10.
Eduard Berloso
i Ferrer 
75 anys
Jubilat
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11.
Vicenç Estanyol
i Bardera
46 anys
Advocat

12.
Marta Cullell
i Monserrat
47 anys
Agent de viatges

13.
Carles Bonaventura
i Cabanes
53 anys
Corrector de premsa

15.
Albert Colomer
i Serrat
56 anys
Empresari

16.
Pol Xart i Terradelles 
26 anys
Politòleg

17.
Roser Urra
i Fàbregas
39 anys
Advocada 

18.
Júlia Calders
i Ramió
24 anys
Economista

19.
Albert Ballesta
i Tura
53 anys
Advocat

20.
Narcís Sastre
i Fulcarà 
38 anys
Geògraf

14.
Gemma Martínez
i Villagrasa
49 anys
Graduat Social
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21
Josep Pujols
i Romeu
54 anys
Llicenciat INEF

22
Carles Mulero
i Punsí
51 anys
Economista

23
Mercè Garcia
i González:
44 anys
Economista

24
Marina Ayats
i Vilanova
88 anys
Jubilada

25
Coral·lí Cunyat
i Badosa
38 anys
Economista

S1
Ignasi Bosch
i Cullell 
19 anys
Estudiant

S2
Maria Bagué
i Collell
20 anys
Estudiant

S3
Assumpció
Rodríguez i Vilert
59 anys
Advocada

S4
Javier Ribas
i Mateos
53 anys
Corredor d’assegurances

S5
Raquel Sánchez i 
Roura
22 anys
Advocada

S6
Francesc Xavier 
Hortal i Brugués
72 anys
Jubilat

S7
Rosa Cruz i Puig
40 anys
Advocada 
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