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ALCALDESSA. RESPONSABILITAT, SERVEI I VOCACIÓ

0. Girona M’enamora

La ciutat de Girona, durant els primers anys de democràcia, va fer un salt endavant de canvi, de progrés 

i de lideratge a les Comarques Gironines. Va ser possible gràcies a un govern fort a l’Ajuntament de 

Girona, amb l’alcalde Joaquim Nadal, que va comptar amb el suport de milers de veus anònimes ben 

diferents i amb un consens sòlid de la immensa majoria de gironins i gironines. El retorn a un llegat de 

respecte institucional, d’activisme per cercar el consens, de preocupació per la gestió municipal del dia 

a dia i del coneixement profund de Girona és el que ens farà forts com a ciutat i donarà oportunitats els 

gironins d’avui i els del demà.

Avui, la ciutat de Girona avança sense rumb i ha patit enormes retrocessos a causa del mandat de Marta 

Madrenas. Enlloc de tenir el conjunt de la ciutat al cap, ha governat de manera matussera excitant els 

aliats i insultant sovint els contraris. Ha anunciat milers de projectes de futur i no ha estat capaç d’ini-

ciar-ne cap amb cara i ulls. Ha perdut oportunitats i s’han malbaratat recursos públics amb invents sense 

sentit com el BLOOM. Ha abandonat Girona per estar permanentment al Parlament o fent política que 

s’hauria de fer al Parlament. La conseqüència ha estat nefasta: ciutadans i ciutadanes ja no senten 

l’Ajuntament com la casa de tothom i l’antiga unitat de la Girona tota ha estat debilitada i en alguns barris 

fins i tot esparracada. 

Hi ha gironins i gironines que recorden amb tristor l’alcaldessa del megàfon que va llançar acusacions 

molt dures a tort i a dret per beneficiar-se il·lícitament del malestar general. La CUP, que ara es diu 

GUANYEM, varen denunciar-ho públicament, quan varen advertir que Madrenas no podia utilitzar la 

situació per beneficiar-se’n personalment. Tot i que, al final, GUANYEM-CUP i ERC han fet sempre segui-

disme de qualsevol iniciativa de Madrenas en l’únic projecte que ha tingut per a Girona: ser la veu més 

radical de l’independentisme a Catalunya. A l’altre costat, Ciutadans i el PP tampoc no han fet altra cosa 

que competir per ser els més nacionalistes del bàndol contrari, encara que en aquesta ocasió VOX 

disputarà aquest dubtós privilegi. Així, a l’Ajuntament de Girona s’ha parlat de temes molt diferents, però 

ben pocs que tinguessin a veure amb les responsabilitats que té un regidor i amb els deures directes 

que té assignats l’Ajuntament de Girona. 

El futur ha de ser recuperar l’orgull primer de ser gironins i gironines i tenir el convenciment i l’alegria que 

tots i totes, pensem com pensem, som capaços de sumar per tenir una ciutat més forta i amb més opor-

tunitats per la majoria de persones i famílies. Aquesta va ser la recepta dels primers anys que avui ens fa 
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ALCALDESSA. RESPONSABILITAT, SERVEI I VOCACIÓ

tenir una vida molt millor que la que podríem haver tingut, però ara és el moment de tornar a trobar un 

govern sòlid que es dediqui primer a Girona, que tingui un projecte de futur ambiciós i que la seva preo-

cupació principal sigui fer funcionar bé els serveis que ofereix l’Ajuntament al conjunt dels ciutadans. En 

el camp del Girona F.C., en una temporada dificilíssima, hi ha persones que porten unes banderes i 

d’altres en porten de diferents, però quan l’equip marca tots ens abracem i celebrem junts la victòria. Ha 

estat un greu error perdre relacions i bones amistats per portar la política a tot arreu i, ara, toca tornar a 

posar la ciutat al davant i sumar-nos tots al darrera per empènyer. Encara que siguem diferents, som 

capaços de fer això junts. 

Girona m’enamora és un símbol de la ciutat victoriosa. Ara Girona el recuperarà per tornar a situar uns 

eixos de futur i de progrés clars com a projecte en comú del conjunt de la ciutat. Un nou pol científic i de 

salut amb el nou Campus Trueta; la conversió de la carretera Barcelona en avinguda de voreres amples i 

transport sostenible; una segona onada d’equipaments públics per fer ciutat des dels barris; el retorn 

d’un únic projecte de ciutat que sigui a la vegada el de tots els barris de Girona; la il·luminació dels 

carrers foscos; l’aposta per la gran cultura internacional i la creativitat i el talent local; l’entrada de refor-

mes urbanístiques per fer centres de ciutat a cadascun dels barris; l’aplicació estricte de les ordenances 

locals per no permetre l’incivisme al carrer; el desplegament de la policia local de proximitat; la inversió 

de recursos públics perquè és possible incentivar l’ocupació de qualitat des de l’administració; tornar a 

mobilitzar habitatge social per impedir l’especulació del lloguer; un centre de vianants més gran per una 

ciutat que és més gran; i desplegar una nova mobilitat de ciutat més verda, més accessible i més soste-

nible. 

Girona encara un repte majúscul i és situar la ciutat com a prioritat o bé continuar practicant la mala 

política del no fer res i dir-la més grossa. Ara podem trencar els grans consensos d’una ciutat unida 

durant quaranta anys o bé refer-los i que tinguin més força que mai. Ens podem deixar endur per parau-

les buides que no tenen cap més conseqüència que l’aplaudiment que busca qui les pronuncia o bé 

escollir qui vol posar la ciutat com a prioritat i no promet altra cosa que el treball i la dedicació constant i 

diària. Ara és el moment de tenir un Ajuntament humil i discret que treballa per al dia a dia o bé continuar 

amb l’espectacle inútil de la propaganda i de la radicalitat. Girona té al davant una única decisió binària: 

Madrenas seguirà essent alcaldessa o guanyarà Sílvia Paneque. 
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1. Primer Girona, per viure-hi amb dignitat.
Girona amb l’habitatge social
Els índexs d’accés a l’habitatge han empitjorat molt 

durant els últims anys a causa d’una pèssima 

legislació imposada pel PP i per una inacció abso-

luta del govern de Marta Madrenas. Els factors que 

han ocasionat segregació, gentrificació i augment 

vertiginós del preu del lloguer han estat l’especula-

ció, la manca de polítiques d’habitatge social i els 

pisos turístics. 

Durant la nostra responsabilitat al govern, des del 

PSC vam buscar alternatives legals per integrar 

prop de 200 pisos al parc social de l’Ajuntament 

mitjançant la negociació amb bancs i grans 

tenidors. Durant els 19 mesos que el PSC va estar 

al govern de la ciutat es van posar en marxa diver-

ses accions en matèria d’habitatge, com va ser 

iniciar les sancions a grans tenidors, obrir expe-

dients a l’expropiació temporal d’ús a entitats 

financeres o la cessió temporal de l’ús d’immobles, 

que van permetre l’obtenció de 200 pisos buits al 

parc social de l’Ajuntament, i d’altres, com el 

protocol d’ocupació, ajudes al lloguer, ampliar el 

projecte escales segures o establir com a servei 

públic l’Oficina Municipal d’Habitatge (OMH), que 

van permetre millorar les polítiques d’habitatge de 

l’Ajuntament.

El govern Madrenas, en solitari, no ha fet absoluta-

ment res en matèria de polítiques d’habitatge i el 

resultat és un fracàs rotund. El preu de lloguer és 

excessiu i han continuat els desnonaments. En un 

sol any, la meitat dels joves que vivien al Barri Vell 

PROPOSTES 

1. Polítiques actives per aconseguir a 

l'entorn de 160 habitatges socials a l'any 

per mitjà de negociació i de pressió a les 

entitats bancàries i grans tenidors de pisos 

buits a Girona. 

2. Construirem habitatge social al Modern, 

al Barri Vell, per tal d’abaixar el lloguer, 

augmentar els pisos municipals de lloguer 

social i activar la vida de barri al centre de 

la ciutat. 

3. Incrementarem el pressupost en políti-

ques d’habitatge i tornarem a emprendre la 

construcció d’habitatge municipal per a 

lloguer social. Aquestes polítiques tenen 

com a conseqüència econòmica el descens 

del preu del lloguer a l’àmbit general. 

4. Activarem polítiques socials per a joves 

menors de 30 anys, dones víctimes de la 

violència de gènere i famílies monomaren-

tals per assegurar el dret a un habitatge.

5. Crearem l’ajut antidesnonament associat 

a un pla de formació i d’ocupació per a 

persones en risc de perdre el seu habitatge. 

6.  Combatrem la mala pràctica dels bancs i 

grans tenidors de mantenir pisos buits en 

mal estat a les escales comunitàries. 
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van haver-lo d’abandonar. La borsa de lloguer 

assequible, és inexistent; el registre d’inscrits com 

a sol·licitants d’habitatge públic mai no havia estat 

tan gran; una majoria de gironins i gironines desti-

nen més del 45% dels seus ingressos per pagar 

lloguer; i no hi ha cap acció per construir habitatge 

públic destinat a lloguer social. 

PROPOSTES

7.  Protegirem les famílies vulnerables, que 

sense causar cap molèstia a ningú hagin 

ocupat un pis buit, per mitjà de regular-lo en 

un de lloguer social.

8.  Combatrem les ocupacions delictives o 

vinculades a la creació de malestar per als 

altres veïns i veïnes. Instarem a l’adminis-

tració competent a tenir major seguretat 

jurídica a la persona propietària víctima 

d’una ocupació vinculada a un fet delictiu. 

9.  Treballarem perquè els locals buits 

puguin aconseguir habitabilitat social en 

determinades zones de la ciutat. 

Girona ha de ser una ciutat segura, agradable i tranquil·la. Girona ha de ser una ciutat al servei dels 

ciutadans. És per aquest motiu que implementarem polítiques de proximitat i de prevenció que afavo-

reixin la bona convivència entre tots els gironins. 

Per tal d’assolir una aliança amable entre veïns, proposem recuperar el programa Escales Segures de 

la Policia Municipal. Aquest projecte va assolir un funcionament pràcticament òptim pel que fa a la 

millora de la convivència en les comunitats de veïns, especialment als llocs on les ocupacions il·legals 

d’habitatges havien empitjorat el dia a dia dels residents. Per al bon desenvolupament d’aquest progra-

ma, l’Ajuntament s’ha de comprometre a treballar de costat amb els cossos de seguretat municipals, 

així com a aplicar protocols rigorosos d’actuació en relació als conflictes que puguin sorgir. Girona 

necessita restablir el projecte Escales Segures i nodrir-lo de propostes de continuïtat i seguiment que 

en garanteixin l’èxit.

La convivència passa per l’entesa i la cooperació entre ciutadans. Per aquest motiu, cal desenvolupar 

mesures pedagògiques, útils i funcionals de mediació municipal. El govern de la ciutat ha d’estar al

servei de la resolució dels conflictes, esdevenint part impulsora d’aquesta metodologia basada en el 

2. Girona és seguretat i convivència
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respecte i l’entesa entre iguals. Seguint amb aques-

ta línia, creiem, i així ho defensem, que és 

necessària la potenciació decisiva del servei 

Agents Tutors, també desenvolupat de manera 

conjunta amb la Policia Municipal. Pel que fa a 

aquesta assistència, durant els darrers anys se n’ha 

minimitzat la planificació, un fet que ha repercutit 

negativament al programa i, de retruc, a la ciutat. 

Així, a la rehabilitació plena d’aquest servei, s’hi 

sumarà l’impuls de les Guàrdies de barri, ara 

pràcticament anul·lades. Aquesta prestació, de 

proximitat i prevenció dels conflictes, havia aconse-

guit l’assoliment d’un gran nombre de resolucions 

exitoses, sobretot pel que fa a la tasca destinada 

als joves. S’havia arribat a l’establiment d’una xarxa 

extraordinària de seguiment i actuació per a 

menors en risc d’exclusió social, que actualment es 

troba en una situació molt feble. Per això, apostem 

per recuperar el treball conjunt amb els serveis 

socials, els centres educatius i els centres de salut. 

A partir del treball en equip amb aquests agents, 

des de l’Ajuntament s’aconseguirà pal·liar l’absen-

tisme escolar i la conflictivitat a les escoles, així 

com als carrers. 

En el camí cap a una Girona segura, i de tots, cal 

treballar a favor de la tasca preventiva, aportant els 

recursos públics, municipals, que siguin necessa-

ris. És essencial oferir als ciutadans les actuacions 

que siguin necessàries per respondre amb respon-

sabilitat i determinació davant les situacions que 

puguin debilitar la convivència i la seguretat a la 

nostra ciutat. 

PROPOSTES

1. Aplicarem Ordenances de civisme per 

sancionar conductes impròpies que no 

respectin els Drets de les altres persones.

2.  Incrementarem la Policia Municipal amb 

30 agents. 

3. Recuperarem la Policia municipal de 

proximitat. 

4. Recuperarem el programa escales 

segures. 

5. Vetllarem pel respecte estricte al Dret al 

descans dels veïns.

6. Combatrem les ocupacions vinculades a 

la delinqüència i a les xarxes mafioses que 

s’enriqueixen amb el mercat negre de les 

ocupacions. 

7. Vetllarem pel respecte estricte a un espai 

públic de tots i totes, sense exclusions i de 

respecte mutu.

8. Potenciarem els recursos per a seguretat 

preventiva. 

9. Col·laborarem els àmbits de Drets socials 

i Seguretat per oferir oportunitats allà on 

avui hi ha desequilibri social i pobresa. 
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3. Girona, ciutat amable i amiga de la 
gent gran

L'àmbit d'atenció a la gent gran és molt ampli, gran 

i complex i amb moltes àrees d'actuació professio-

nal. El col·lectiu té persones amb característiques 

diferents. Hi ha persones que tenen entre 58-60 

anys i fins a 70 , i estan prejubilats o ja jubilats, i 

tenen autonomia personal i bona forma física. 

Existeix un segon grup de persones, entre 71 i 85 

anys, que ja porten més de 10 anys de jubilació, 

que tenen una autonomia més lenta i, per tant, 

requereixen serveis de proximitat. Finalment, hi ha 

un tercer grup de persones, més gran de 86 anys, 

amb mobilitat reduïda i necessitat de serveis 

d’atenció personal, assistencial i d’entorn. Aquesta 

és una manera de categoritzar que té nombroses 

excepcions, perquè hi ha persones que amb una 

edat concreta poden estar millor o pitjor d’autono-

mia, però en tot cas serveix per tenir unes línies 

generals d’actuació encertades.   

Per fer propostes des de l’administració local en 

relació al col·lectiu de persones grans, primer cal 

fer un estudi actualitzat de les necessitats reals per 

barris de la ciutat per tal de tenir un anàlisi general 

acurat de les necessitats i que estiguem en disposi-

ció de conèixer les propostes d’interès específic 

que també necessita Girona. L’Ajuntament de 

Girona ha de millorar els serveis de proximitat per a 

la gent gran amb propostes sobre temps lliure, 

activitats físiques, culturals i socials. A més d’obrir 

esplais sobretot per als caps de setmana. L’accés 

a habitatges tutelars amb serveis comuns ha de ser

 

PROPOSTES

1. Estudi actualitzat per conèixer i avaluar 

les necessitats reals per barris de la ciutat 

per tenir l’anàlisi general de les necessitats 

de les persones grans que hi viuen. 

2. Aplicar i incrementar la Llei de depen-

dència i exigir que es compleixi. 

3. Serveis municipals per a la gent gran en 

temps lliure, activitats físiques, culturals i 

socials. 

4. Obertura als diferents barris d’esplais per 

a la gent gran i, en especial, per als caps de 

setmana. 

5. Incrementar les prestacions del Servei 

d’Atenció Domiciliària.

6. Accés a habitatges tutelars amb serveis 

comuns com a prioritat municipal. 

7. Serveis específics per a col·lectius de 

persones amb discapacitats.

8. Obertura d’un espai per a la gent gran a 

la ràdio de la ciutat de Girona. 

ALCALDESSA. RESPONSABILITAT, SERVEI I VOCACIÓ 9
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una prioritat municipal. D’altra banda, el PSC de Girona va implementar la municipalització del control de 

la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, fet que va tenir com a conseqüència la millora en l’eficiència 

del servei i la millor qualitat de l’ocupació dels professionals que hi treballen. 

PROPOSTES

1. Garantirem que no es vulnerin els Drets 

de les persones. Stop a la pobresa energè-

tica. Stop a la pobresa alimentària. Stop a 

la pobresa d’habitatge.

2. Mobilitzarem els 700 habitatges buits de 

la ciutat de Girona per tenir habitatge públic 

i municipal de qualitat per a lloguer social. 

3. L’activació de polítiques d’habitatge 

social tindrà com a conseqüència la reduc-

ció del preu del lloguer a Girona. 

4. Exigirem a la Generalitat que apliqui 

polítiques positives per acabar amb la gent 

que ha de dormir al carrer. 

Plans integrals d’atenció a famílies desno-

nades. 

5. Crearem un fons especial per combatre 

les situació d’emergència a causa de 

pobresa.

6. Implementarem i potenciarem l’Oficina 

contra la pobresa energètica i l’eficiència 

econòmica.

7. Analitzarem i reduirem la bretxa de salut 

entre barris.

4. La Girona dels Drets en majúscules

La potència i fortalesa de la ciutat es mesura per la 

capacitat que tinguem per donar oportunitats a 

tothom i per a la seva inclusió en el projecte col·lec-

tiu anomenat Girona. Una ciutat avançada té poten-

cial de veritat quan ofereix Drets a les persones i 

famílies vulnerables i oportunitats a les classes 

mitjanes i treballadores. Els Drets Socials han de 

garantir que qualsevol gironí o gironina, pensi com 

pensi, tingui els orígens que tinguí, o sigui quina 

sigui la seva condició social, no pateixi exclusió o 

mancances bàsiques. La pobresa energètica, la 

manca d’habitatge, i no tenir una alimentació 

saludable, són vulneracions als Drets bàsics de les 

persones. 

Els Drets Socials, un cop garanteixin una base 

sòlida per a la dignitat de la vida de les persones, 

han de treballar per al manteniment i la potenciació 

de la vida col·lectiva com a ciutat per mitjà de 

propostes culturals i inclusives dirigides a tots els 

gironins i gironines sense excepció. Els Drets 

socials contribueixen a crear ciutadania, és a dir, a 

potenciar la inclusió de tothom en el projecte 

col·lectiu de ciutat i, alhora, a tenir un programa 

permanent que estimula el coneixement, la llibertat, 

la participació i la cooperació de tots els veïns i 

veïnes. De la categoria de ciutadania en té cura 

aquell Ajuntament que inclou tothom en la construc-

ció contínua i cooperativa que fa una ciutat més 

forta i gran. 
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8. Analitzarem i reduirem la bretxa de salut 

entre barris.

9. Programa d'ajut i de suport a la infància en 

domicilis on hi ha hagut violència de gènere. 

10. Potenciarem espais on es garanteix la 

igualtat i es proposin activitats culturals, 

esportives i lúdiques. 

11. Garantirem la coordinació dels serveis 

socials municipals amb els PADES  (Progra-

ma d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) 

per tal d’oferir la millor assistència al malalt 

en fase de cures pal·liatives i a la seva 

família. El PSC de Girona defensa l’existèn-

cia d’un marc legal per a l’eutanàsia, així com 

bones lleis i recursos per fer accessible a 

tothom que ho necessiti les cures pal·liatives, 

24 hores al dia 365 dies a l’any. També 

treballarem per fer extensiu el Document de 

Voluntats anticipades que actualment no és 

accessible i és massa complicat. Apostem 

per regular l’eutanàsia com un dret individual 

i efectiu. 

12. Promourem la formació dels treballadors i 

treballadores municipals sobre els drets de la 

ciutadania al final de la vida i el benefici de fer 

el Document de Voluntats anticipades. També 

donarem suport administratiu per facilitar el 

tràmit de la DVA per tal d’oferir a la ciutadania 

la possibilitat de signar el document davant un 

funcionari públic municipal.

13. Dotarem de més recursos econòmics i amb 

més capacitat de difusió la Beca 8 de març 

que recupera el llegat històric gironí a través 

de les dones i la perspectiva femenina.

14. Augmentarem a un 1’5 per cent els ingres-

sos propis a la cooperació al desenvolupa-

ment, la solidaritat i la pau.

5. La Girona de la salut

L’accés a la sanitat és un dret fonamental que s’ha de promoure des de tots els àmbits d’actuació possi-

bles de l’Ajuntament. En la protecció i foment d’aquest dret cal estructurar programes de prevenció de 

les malalties mitjançant projectes educatius públics, de qualitat i desenvolupats amb la col·laboració dels 

centres d’educació de Girona. Alhora, s’ha de treballar per afavorir l’accés a una sanitat pública en 

condicions, millorant infraestructures dels centres sanitaris i donant resposta a totes les necessitats 

sanitàries del ciutadà.   
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Des de la cooperació amb l’àmbit educatiu s’ha de 

defensar l’aposta per l’educació en els hàbits 

favorables: alimentació adequada, pràctica diària 

d’activitat física i conscienciació sobre el consum 

de drogues. També s’han de promocionar progra-

mes d’educació sexual —sobretot entre els col·lec-

tius més vulnerables— com a eina indispensable 

per a l’assoliment d’una vida sexual sana, sustenta-

da en la igualtat, i que treballi per prevenir la trans-

missió de les ETS. Complementàriament, cal 

estructurar l’educació en la sostenibilitat, promo-

vent la disminució dels nivells de contaminació 

atmosfèrica i la contaminació acústica que es 

pateix en algunes zones de la ciutat. Convé ressal-

tar que l’Ajuntament ha de garantir el desplegament 

de la sanitat com a element central de la vida a 

Girona. És per aquest motiu que s’afavorirà la 

millora dels factors socials que incideixen directa-

ment en la salut dels gironins, com la feina, els 

serveis socials i l’accés a un habitatge digne. 

Així mateix, aquestes propostes han d’estar vincu-

lades al bon funcionament de l’Hospital Dr. Josep 

Trueta. El govern de la ciutat ha de vetllar per 

l’oferiment d’un servei de màxims fins que el nou 

equipament sigui una realitat i, per tant, millorar els 

accessos, el manteniment i facilitar les reformes 

que siguin necessàries. Girona ha de tenir un 

govern que espremi al màxim les seves funcions i 

que, a més a més, exigeixi de manera ferma al 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalun-

ya el finançament adequat, així com un Pla Especí-

fic que complementi les competències del consisto-

ri i que respongui a la necessitat de la reducció de 

PROPOSTES

1. La salut és un Dret fonamental i el 

promourem des de tots els àmbits de 

l’Ajuntament. Estructurarem programes de 

malalties per mitjà de projectes educatius 

públics; i afavorirem l’accés a la salut 

pública amb millors condicions i en igualtat 

per a tothom. 

2. Promoció de programes de salut a 

l’àmbit educatiu en alimentació i esports; a 

l’àmbit de l’educació sexual; i en el combat 

contra la injustícia social, que crea injustícia 

també a l’àmbit de la salut. 

3. Promoció de la sostenibilitat per mitjà de 

prevenir nivells de contaminació atmosfèri-

ca i acústica. 

4. Exigirem el Nou Campus Trueta i reivin-

dicarem màxims al Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya per al seu 

bon funcionament.  També reclamarem un 

Pla Específic per reduir les llistes d’espera.

5. Adequarem infraestructures de salut: 

incrementarem els centres de salut per a la 

gent gran. 

6. Adequarem infraestructures de salut: 

recuperarem el servei del CAP de Germans 

Sàbat durant els caps de setmana.
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6. La Girona feminista

ALCALDESSA. RESPONSABILITAT, SERVEI I VOCACIÓ

PROPOSTES

Un altre punt important pel que fa a la sanitat és el treball persistent i professional que, des de l’Ajunta-

ment, s’ha d’incrementar per al benefici de la construcció d’un nou hospital que integri i fomenti la tasca 

docent, assistencial i investigadora. Aquest nou equipament haurà d’esdevenir un centre de referència a 

la demarcació de Girona i haurà de garantir que els ciutadans d’aquesta àrea ja no s’hagin de desplaçar 

a Barcelona.

En la base de totes les iniciatives exposades,  l’Ajuntament ha de protegir els professionals de la sanitat 

pública, evitant que els grans talents de la nostra ciutat, que són imprescindibles, marxin fora del país. 

Cal millorar les condicions laborals dels centres de sanitat públics i potenciar la dedicació exclusiva cap 

aquest sector. També s’ha d’exigir comptar amb un nombre de professionals que respongui als més de 

100.000 habitants de Girona i, a més a més, que aquests comptin amb una formació òptima a través de 

la qual es puguin generar sinèrgies entre altres professionals del sector, mitjançant jornades, conferèn-

cies i altres esdeveniments científics que afavoreixin la visibilitat dels professionals i de la sanitat de la 

nostra ciutat. 

Les polítiques d’igualtat són una qüestió de justícia que han de servir de motor de desenvolupament 

econòmic i de ratificació de la democràcia. El nostre objectiu ha de ser que les dones puguin exercir i 

desenvolupar la seva plena ciutadania des de l’equitat. Cal posar al dia i en molts casos cal replantejar 

les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament, per garantir el poder de les dones en la presa de decisions. 

Volem una ciutat compromesa de debò amb la igualtat entre homes i dones i que doni rellevància al 

paper de les dones.

El crit d’exigència d’una igualtat real i efectiva entre homes i dones és la reclamació democràtica més 

important dels darrers anys, de la que participen milions de dones (i homes) des de la convicció, que és 

les llistes d’espera, tant pel que fa a la intervenció 

quirúrgica, com a les proves diagnòstiques o a les 

visites mèdiques. Altrament, les garanties sanitàries 

amb què ha de comptar Girona, han de nodrir 

l’espai urbà de les infraestructures necessàries, 

com és el cas, en aquest àmbit, del reclam de 

residències municipals que donin resposta a les 

necessitats de la població. 

7. Adequarem infraestructures de salut: 

exigirem el nou CAP de l’Eixample a la 

zona de les casernes. 

8. Prioritzarem la protecció del talent dels 

professionals de la salut per potenciar que 

es quedin i continuïn millorant i potenciant 

la salut pública i d’alta qualitat. 
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la que fermament les i els socialistes defensem, 

que no hi ha transformació social de progrés sense 

els valors de la llibertat i la igualtat que comporta el 

feminisme. 

El feminisme és l’autèntica revolució social actual. 

Només cal recordar les grans mobilitzacions del 

Tren de la Igualtat (contra la reforma de la llei de 

l’avortament) o les recents vagues feministes del 8 

de març del 2018 i del 2019, per saber que no 

estem davant d’uns reptes puntuals, sinó de la 

necessitat d’un canvi social real.

Volem una Girona igualitària. Volem una Girona 

feminista. Perquè sabem que des de l’àmbit local 

es pot fer més i es pot treballar braç a braç amb els 

col·lectius feministes i el teixit associatiu de la 

ciutat. 

PROPOSTES

1. Prioritzarem els programes de promoció 

econòmica i les polítiques d’ocupació per a 

dones.

2. Impulsarem un model de transparència i 

foment de polítiques d’igualtat amb plans i 

indicadors de bretxa salarial, igualtat i 

conciliació a les empreses que contractin 

amb l’Ajuntament. 

3. Facilitarem a tota la comunitat educativa 

eines per treballar l’eradicació del sexisme 

a l’educació i reforçarem els programes 

d’educació sexual amb perspectiva de 

gènere i no discriminació.

4. Crearem un espai de dades amb visió de 

gènere (observatori i portal de dades) 

accessible i crearem indicadors específics 

per al seguiment de les situacions de 

desigualtat i discriminació i accions. 

5. Donarem impuls al Pacte del Temps per 

promoure accions que facilitin uns horaris 

racionals a la ciutat, la conciliació laboral i 

familiar, i la coresponsabilitat de la cura 

entre homes i dones, especialment durant 

l’edat escolar. 

6. Afavorirem la coresponsabilitat de la cura 

de la infància.
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7. Girona de la diversitat LGTBI

Apostem per una Girona de les persones i de la 

igualtat d’oportunitats. El nostre model és una 

Girona inclusiva que dóna suport al col·lectiu 

LGTBI, per tal que es respectin tots els seus drets 

en l’àmbit municipal , i a la vegada també vol incidir 

amb pedagogia i visibilitat a la resta dels àmbits 

ciutadans. 

Per tal de desenvolupar polítiques respectuoses 

amb el col·lectiu LGTBI i també per tal de donar 

suport als membres del col·lectiu, plantegem la 

creació d’una regidoria específica de LGTBI, 

agafant com a referència l’exemple de l’ajuntament 

de Ripollet. Aquesta regidoria incidiria en la millora 

de la comunicació entre l’Ajuntament i el col·lectiu i 

garantiria que es fessin les reunions regulars del 

Consell municipal LGTBI establertes per la normati-

va actual. A la vegada, garantirem el local Espai 

LGTBI de Girona.

Aquesta estructura es complementaria amb la 

creació també d’un Servei d’Atenció Integral (SAI) 

municipal encarregat de la informació al ciutadà 

sobre la diversitat. Aquest servei proporcionaria 

assessorament legal i psicològic a les persones 

que ho necessitessin i faria el seguiment dels 

casos.  

Pel que fa als usos interns de l’Administració, 

proposem la possibilitat que es complimenti la 

documentació municipal amb el nom sentit i que 

aquesta documentació vagi impresa ja amb la 

casella de gènere no binari o neutre, tal i com ja fan 

altres administracions. 

PROPOSTES

1. Treballarem amb l’objectiu d’activar la 

presència de la Girona LGTBI  fora de la 

ciutat, amb la participació en les trobades i 

reunions que es facin en altres indrets de 

Catalunya.

2. Millorarem  la comunicació entre l’admi-

nistració municipal i el col·lectiu LGTBI 

3. Implantarem un Servei d’Atenció Integral 

(SAI) municipal que informi i ofereixi asses-

sorament legal i psicològic sobre la diversi-

tat.

4. Garantirem el local Espai LGTBI de 

Girona.

5. Compliment dels acords establerts als 

plens i a les reunions amb el Consell muni-

cipal LGTBI. Així com el compliment de les 

freqüències establertes de trobada del 

Consell municipal LGTBI. 

6. Documentació municipal amb el nom 

sentit i amb la casella amb el sexe neutre

7. Normatives inclusives als centres espor-

tius públics com ara piscines i pavellons.

8. Formació en temàtica LGTBI a l’Adminis-

tració pública, estaments policials, centres 

de salut, escoles i instituts.
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8. La Girona del canvi té una mobilitat
moderna i solvent

És el moment de tancar el trànsit rodat de motor en 

un espai central de la ciutat molt més ampli del que 

hi ha actualment i construir una xarxa de transport 

públic renovada eficaç i útil, i abastable per a 

tothom. Els carrils bici, que han d’estar pintats de 

vermell, han de situar-se, sempre que sigui possi-

ble, a les carreteres. I la xarxa d’aquests carrils s’ha 

de repensar per ser contínua i ben trenada, sense 

les discontinuïtats ni les inseguretats que avui hi ha 

encara a Girona. 
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D’altra banda, també es redactaran normatives 

inclusives per als centres públics d’esport, com ara 

piscines o pavellons i es treballaria en la possibilitat 

d’habilitar vestuaris específics per a persones 

trans.  

PROPOSTES

9. Campanyes de sensibilització sobre el 

col·lectiu LGTBI i creació d’un distintiu per 

posar als comerços que s’identifiquin com a 

LGTBI friendly.

PROPOSTES

1. L’Ajuntament ha de fer una aposta ferma 

per assegurar el dret a la mobilitat. Per tant 

caldrà una decidida aposta per al transport 

públic, atesa la seva capacitat d’esdevenir 

un mecanisme de cohesió social, de desen-

volupament econòmic i de vertebració 

territorial. Per això, caldrà adoptar un model 

de transport públic, col·lectiu, accessible a 

tothom, no contaminant i amb les adapta-

cions que siguin necessàries per a perso-

nes amb mobilitat reduïda i per a d’altres 

col·lectius que presentin dificultats 

especials.  

Crearem també una carta de recomanació d’usos i de bones maneres cap al col·lectiu LGTBI adreçada a 

centres privats, com ara gimnasos, perquè tinguin un punt de referència sobre la millor manera d’enfocar 

la diversitat de situacions possibles. A la vegada, posem sobre la taula també la creació d’un distintiu per 

posar en els comerços, escoles, instituts, establiments de restauració, etc. que es vulguin identificar com 

a LGTBI friendly.
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Les tarifes existents continuen avui essent 

abusives en relació a la capacitat adquisiti-

va mitjana de la població (el preu del bitllet 

individual del transport públic és un dels 

més cars d’Espanya així com les tarifes 

urbanes dels taxis gironins) Els anys de 

crisi econòmica no han ajudat a estendre 

prou la utilització del transport públic gironí i 

la conseqüent reducció de l’ús dels vehicles 

privats. Cal apostar, per tant, per una 

vertadera tarificació social del transport 

públic basada en la capacitat econòmica de 

la ciutadania, per tal de garantir-ne l’accés 

a les persones i famílies més desfavorides 

amb abonaments indexats al salari mínim i 

gratuïtat per determinats col·lectius.

5. Aquesta fiscalitat sobre l’automòbil hauria 

de ser a més ecològica, per tal d’afavorir la 

utilització de vehicles menys contaminats 

tant per la seva cilindrada com pel seu 

carburant. Igualment cal lluitar contra els 

sorolls ja que els grans eixos viaris de la 

ciutat com al carrer de Barcelona fins al 

Mas Gri, la Gran Via de Jaume I i el tram de 

la antiga N-II a tocar la Devesa així com els 

accessos a la AP-7, l’entrada Nord per 

l’Avinguda Tarradellas i la carretera de 

Santa Coloma, són els trams urbans que es 

troben sovint per sobre dels 70 decibels, 

que és l’índex marcat per l’OMS com a límit 

de soroll desitjable.

2. Aquest model de transport públic ha de 

permetre un accés universal i ben adaptat a 

les necessitats de tota la ciutat. Per això 

caldrà l’establiment de sistemes tarifaris de 

caràcter marcadament social que garantei-

xin l’accés de la totalitat de la població al 

transport públic i a la fidelització dels usua-

ris. El seu finançament caldrà plantejar-lo 

assegurant diferents fons d’ingressos 

derivats de l’ús del vehicle privat (aparca-

ments a l’interior de la ciutat de cotxes i 

motos, impostos de tracció mecànica de 

vehicles, taxes turístiques etc.) i assegurar 

la seva competitivitat en relació al transport 

privat.

3. Igualment cal aconseguir que l’organitza-

ció dels grans esdeveniments ciutadans 

tingui igualment cura de finançar el trans-

port públic. Màquina d'expendre tiquets i 

recàrrega de tiquets a les parades de 

bus.Estudi de mobilitat per replantejar les 

línies de bus i carrils de bicicleta. 

4. L’augment del preu del transport públic 

va implicar un càstig per a la gent que el fa 

servir per estudiar, treballar o buscar feina. 

Les tarifes existents continuen avui essent 

abusives en relació a la capacitat adquisiti-

va mitjana de la població (el preu del bitllet 

individual del transport públic és un dels 

més cars d’Espanya 
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10. Sota les vies del Tren i del TAV hi ha un 

gran aparcament de més de 1.000 places. 

No hi ha hagut capacitat per part de CiU per 

dialogar amb ADIF i poder-lo utilitzar. 

Aquest punt, si es fa amb agilitat i encert, 

podria pacificar zones de mobilitat molt 

complicada de la ciutat.      

11. Transport públic gratuït un dia al mes per 

fer-lo extensiu al conjunt de la població que 

és la millor manera per tenir un transport 

públic eficient en el futur. 

12. Minibusos elèctrics per al centre de la 

ciutat. 

13. Recuperar l'agent Bicívic.

14. Creació d'una comissió al si de la Taula 

de Mobilitat que segueixi els projectes, les 

6. Establiment d’aparcaments  a les roda-

lies de Girona, des de on hauran de sortir 

les línies de transport públic gironines per 

permetre la connectivitat de les persones 

que arribin a la ciutat i dissuadir-les d’entrar 

al centre amb el vehicle privat.

7. Potenciar l’ús de la bicicleta a Girona i als 

municipis de les rodalies garantint la protec-

ció dels ciclistes i vianants, i pacificar el 

trànsit mitjançant el foment d’itineraris de 

vianants.

8. Foment de les mesures d’accessibilitat 

en les infraestructures, edificacions i trans-

ports, garantint que tots els mitjans de 

transport siguin accessibles incloent mesu-

res específiques que garanteixin l’accés de 

persones amb diversitat funcional o disca-

pacitats o altres persones que ho necessitin 

(persones grans, persones que porten 

cotxets, carros de mercat etc.)

9. Treballar per garantir la promoció 

d’aquestes polítiques de mobilitat a tots els 

barris de la ciutat de Girona, a més d’afavo-

rir la seva implantació conjunta i harmònica 

amb la resta de municipis de les nostres 

rodalies prioritzant la compensació i equipa-

ració dels serveis de mobilitat pública a tots 

els sectors de la ciutat de Girona.
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PROPOSTES9. Girona de la plena capacitat

La ciutat de Girona té els accessos per a persones 

amb discapacitat acceptables perquè hi ha un Pla 

anual que s'està més o menys complint, però 

caldria accelerar les millores i fer actuacions de 

manera més ràpida. Per exemple, al barri de Sant 

Narcís hi ha carrers pendents de millorar l’accessi-

bilitat, com el carrer Costa Brava i el carrer Rosse-

lló. A la Devesa, hi ha rampes molt difícils de fer per 

una persona amb mobilitat reduïda. En el carrer 

Barcelona calen actuacions en rampes per poder 

travessar-lo sense tantes dificultats com les actuals. 

Una persona amb cadira de rodes a dia d’avui 

pateix trams horribles en aquest carrer.  

L'altra gran qüestió és ajudar als habitatges a 

eliminar barreres. Des de l'Ajuntament s'hauria 

d'obrir una convocatòria per ajudar a les comuni-

tats de veïns a resoldre les seves entrades. Això en 

realitat s'està fent a càrrec dels veïns perquè hi ha 

necessitats urgents. En aquest sentit l'Ajuntament 

hauria de potenciar-ho i una manera de fer-ho és 

obrir aquesta opció d’ajudes.

Entre l'Ajuntament de Girona i el Bisbat de Girona 

s'ha de treballar per veure si existeix la possibilitat 

de buscar mecanismes per tal que la Catedral 

tingués una accessibilitat millor que l’actual. Ara 

mateix, moltes persones amb mobilitat reduïda 

tenen problemes per pujar-hi.

És necessari fer un programa de botigues per a 

tothom. Facilitar per mitjà de rebaixes en les taxes i 

PROPOSTES

1. Fer una Empresa Mixta entre Ajuntament 

de Girona i Tercer Sector, per mitjà del Grup 

Èxit, per recuperar la gestió de diferents 

serveis municipals per a aquest col·lectiu. 

La gestió de serveis municipals per part de 

persones amb discapacitats és una prioritat 

per a Girona. 

2. Millorarem l’accessibilitat al conjunt de la 

ciutat. Hi ha carrers pendents de millorar als 

barris de Sant Narcís o de la Devesa, entre 

d’altres.

3. Obrir una línia d’ajuts per a la comunitats 

de veïns per millorar l’accessibilitat a les 

escales i als edificis.

4. Millorar l’accés a la Catedral de Girona, 

perquè pujar-hi sigui més fàcil a les perso-

nes amb mobilitat de Girona, i fer-ho amb 

diàleg i coordinació amb el Bisbat.   

5. Accelerar i incentivar els ajuts als 

comerços i restauradors per tal que facin 

les reformes necessàries per tenir establi-

ments accessibles per a tothom. 

6. Assenyalar el preu de les multes en 

aparcaments reservats per a persones amb 

mobilitat reduïda.
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impostos que les botigues i, en especial, les més 

antigues, puguin ser accessibles per a les perso-

nes amb mobilitat reduïda. Això ja es fa, però és 

necessari fer accions que accelerin aquestes 

transformacions. 

És necessari un pas endavant, per mitjà d’una 

empresa mixta entre Ajuntament i Tercer Sector, 

per a la prestació de serveis públics a aparca-

ments, jardins, centres especials de treball i mante-

niment. L’equip de govern de CiU ha fet un mal 

enorme a la capacitat del Tercer Sector de Girona 

de gestionar serveis i és urgent recuperar la com-

plicitat entre l’Ajuntament i el Tercer Sector. El Grup 

Èxit és la peça clau per fer aquesta empresa mixta.

És cert que hi ha a tot arreu aparcaments per a 

persones amb mobilitat reduïda, però és necessari 

indicar els preus de les multes per ocupar una 

plaça reservada a persones a aquest col·lectiu. I 

pintar de color blau els aparcaments que ja exis-

teixen. 

És imprescindible invertir en la flota d’autobusos, 

perquè siguin totalment accessibles. Ara mateix hi 

ha unitat que no ho són. Quan això succeeix i es 

tolera, s’acaba imposant detalls que fan que la 

ciutat, en part, sigui encara excloent amb persones 

que necessiten aquestes adaptacions. 

7. Pintar de color blau els aparcaments 

reservats per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

8. Adaptar l’accessibilitat de tots els busos 

de la ciutat, perquè ho siguin totalment. 

9. Treballarem per facilitar l’accés a les 

persones amb TEA  (Trastorn de l’Espectre 

Autista) a tots els serveis de la nostra ciutat, 

i per fer-los accessible la informació de 

rellevància. Girona ha de ser una ciutat 

inclusiva per tots els col·lectius sense 

distinció. En aquest sentit impulsarem la 

pictorització de  l’Ajuntament, el punt 

d’informació i el pavelló municipal entre 

d’altres. Això vol dir identificar els serveis 

amb una petita placa on s’indiqui quina 

activitat s’hi fa i acompanyar-ho d’una 

inscripció d’“Amics de Viu autisme”. 

10. Ens comprometem que en els 4 anys de 

mandat s’arribarà a l’aplicació d’un 7 per 

cent del capítol 2 a la contractació reserva-

da per a centres especials de treball i 

empreses d’inserció. Igualment, farem una projecció d’ampliació d’aquesta aplicació a partir del 

2023. I ens comprometen a no fer prevaler el criteri economicista en els concursos derivats de la 

contractació reservada, en aquest sentit actualitzarem els contractes vigents d’acord amb la puja del 

SMI.  També ens comprometem a aprovar ordenances i normes locals que estableixin clarament la 

prohibició de contractar empreses que no compleixin amb la quota de reserva del 2 per cent.
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PROPOSTES

1. Desplegarem programes municipals 

d’ajuts per a centres escolars, associacions 

de mares i pares, i a les entitats esportives 

que apostin per esports i valors per tothom 

sense exclusions.

2. Organitzarem un gran esdeveniment 

esportiu de ciutat que actualment no té 

Girona. 

3. Col·laborarem en l’organització d’esdeve-

niments esportius internacionals que 

permetin i fomentin l’intercanvi d’experièn-

cies i de coneixements entre professionals 

d’elit i esportistes de base. 

4. Desplegarem un Pla Estratègic que ens 

permeti complementar aquestes primeres 

actuacions i augmentar la participació 

ciutadana, pel que fa a la pràctica esportiva 

i també en relació a la inclusió social a 

través de l’esport de base. 

5. Revisarem el Pla de Foment de l’Esport 

Femení amb l’objectiu que aquest respon-

gui a mesures d’igualtat real.

6. Centrar el suport i esforços a l’Ajunta-

ment en promoció de l’esport base.

7. Impulsar la coordinació i els consensos a 

l’àmbit de ciutat, en matèria esportiva, a 

través del Consell Municipal de l’Esport. 

10. Girona, ciutat esportiva

L’esport és un dret del ciutadà, i l’Ajuntament n’ha 

de ser el facilitador i impulsor principal. Per garantir 

l’accés dels gironins a l’activitat física de qualitat 

s’han de desplegar els recursos públics necessaris 

per al desenvolupament de propostes esportives 

aglutinadores. Amb aquesta finalitat, la relació amb 

entitats sense ànim de lucre, i també amb empre-

ses col·laboradores, s’ha de fomentar amb l’objec-

tiu de situar els esdeveniments esportius com un 

espai més dins de la nostra ciutat i el seu medi 

natural.

La Carta Europea de l’Esport té clau social i educa-

tiva. Des de l’Ajuntament és necessari fomentar 

aquesta visió i ajudar els agents socials que hi 

treballen. La finalitat d’aquesta cooperació ha de 

ser l’impuls de l’activitat física, des de la base fins 

als estadis més professionalitzats de l’esport. Cal 

desplegar programes municipals de subvencions 

als centres escolars, a les associacions de mares i 

pares i a les entitats esportives. Alhora, l’Ajunta-

ment ha de col·laborar en l’organització d’esdeveni-

ments esportius internacionals que permetin i 

fomentin l’intercanvi d’experiències i coneixements 

entre professionals d’elit i esportistes de base. 

Tot i l’esforç dels clubs i les activitats pròpies del 

Servei Municipal d’Esports, la pràctica de l’activitat 

física en alguns sectors socials encara es troba per 

sota dels nivells estàndards de salut recomanats 

pels professionals. A escala europea, diferents 

dades recollides (Eurobaròmetre, 2017) sobre 

esports reflecteixen que un 59% dels residents a la 
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Unió Europea no fan exercici. A Girona, amb l’apro-

vació del MIEM (Mapa d’Instal·lacions i Equipa-

ments del Municipi) la ciutat ha marcat les línies 

d’actuació prioritàries, tant en matèria d’instal·la-

cions com en la pràctica de l’esport. Ara, addicio-

nalment, cal desplegar un Pla Estratègic que ens 

permeti complementar aquestes primeres actua-

cions i augmentar la participació ciutadana, pel que 

fa a la pràctica esportiva i també en relació a la 

inclusió social a través de l’esport de base. Aquest 

és el punt de partida cap a una ciutat més sana i 

implicada en l’intercanvi de valors i el desenvolupa-

ment sostenible. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga compe-

tències pròpies als ajuntaments en matèria esporti-

va, principalment pel que fa a la regulació i a la 

gestió dels equipaments esportius i de lleure i 

també quant a la promoció d’activitats. En aquest 

marc, i comptant amb la coresponsabilitat de la 

Generalitat de Catalunya en el finançament, la 

dimensió gironina de l’activitat física ha de mirar 

cap al foment de l’esport de base, treballant de 

manera conjunta amb els equips d’elit de la ciutat: 

bàsquet, hoquei, futbol, patinatge, judo, rugbi… És 

necessària una revisió del Pla de Foment de 

l’Esport Femení amb l’objectiu que aquest respon-

gui a mesures d’igualtat reals que es corresponguin 

al moment actual i, com a fonament articulador de 

totes les propostes exposades, l’esport com a 

activitat popular, generadora d’eines i escenaris 

imprescindibles per a la promoció de la igualtat, 

l’esforç, la companyonia, la salut i, en definitiva, 

d’un bon nivell de la qualitat de vida.  

Aquesta coordinació ha d’implicar les 

entitats i clubs esportius, aquelles que 

fomenten l’esport inclusiu, les AFA’s, el 

consell esportiu del Gironès, la secretaria 

de l’esport representada a Girona a les 

escoles, els centres de secundària, les 

associacions de veïns, esportistes profes-

sionals, etc. 

8. Ajudar els clubs a trobar patrocinis que 

facilitin el seu bon funcionament.

9. Afavorir i fomentar una vida saludable i la 

pràctica de l’esport a totes les edats. En el 

MIEM hi ha un apartat centrat en aquesta 

qüestió. 

10. Reclamar a la Diputació i la Generalitat, 

els plans educatius-esportius d’entorn com 

a base per una millor integració i política 

d’igualtat d’oportunitats amb entitats, 

centres educatius i AFA’s. 

11. Plans particulars per impulsar l’esport a 

partir dels 12 anys, ja que és l’edat crítica 

de pèrdua de continuïtat en la pràctica de 
l’esport. 

12. Elaborar un Pla d’Inversions, amb ajut 

de la Generalitat, la Diputació i de l’Estat 

per a la millora de l’estat dels equipaments, 

ja siguin de titularitat pública o d’entitats 

sense ànim de lucre, però que compten en 

els indicadors del MIEM. 
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13. Compartir experiències, fer més 

eficients els usos dels equipaments i col·la-

boracions amb activitats amb els Ajunta-

ments de l’àrea urbana. 

14. Construir un nou gran equipament per a 

la pràctica del ciclisme de carretera, de 

muntanya i el “running”.

15. Impulsar la pràctica de l’esport femení. 

Tenim l’obligació d’impulsar un tret de 

l’esport de Girona que és la presència de 

les dones en tot l’esport i també i sobretot 

en l’esport professional. 

11. Girona, una ciutat tota, una ciutat de barris

El projecte col·lectiu de ciutat no ha d’inventar res, sinó arrelar en allò que és Girona i construir perma-

nentment la ciutat des de la seva gent. Girona ha de consolidar un espai al centre de la ciutat a partir 

d’importants reformes en el perímetre delimitat pel Barri Vell, la Devesa, carrer Barcelona, Emili Grahit i 

carrer del Carme, que funcioni com a espai central de trobada de tots els gironins i gironines, i de la gent 

que ens visita de les comarques, de Catalunya i de tot Europa. El centre més gran per a la ciutat més 

gran ha de tenir com a prioritat possibilitar que persones diferents, majories i minories, puguin trobar-se i 

compartir espais comuns.

Les grans superfícies als afores buiden els carrers i les places públiques de persones, contribueixen a la 

desertització de gent als espais urbans, que un cop despoblats d’activitat econòmica també ho estaran 

de vida. La cultura catalana està arrelada al vell ofici d’obrir la persiana cada dia d’una botiga o petit 

negoci. Girona ha de vetllar per tenir un ventall de botigues que representin tant, d’una banda, una oferta 

de qualitat alta com, d’altra banda, local i exclusiva. Girona és capital provincial catalana i pot aspirar a 

ser una ciutat molt més dinàmica del que ho ha estat fins a dia d’avui. En un món globalitzat i homogeni, 

Girona té tradicions i costums, arrels culturals i productes locals, amb potencialitat per oferir un ventall 

propi de serveis, d’experiències i de productes. 
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L’espai públic ha de ser escenari d’inserció social, 

on es realitzen múltiples activitats i es desenvolu-

pen la vida política com a fòrum obert i la vida 

comercial, on els gironins i gironines han de tenir 

facilitats per trobar-hi llocs de treball. En canvi, amb 

la substitució de places, carrers i mercats per 

centres comercials perifèrics, s’accentua la des-

igualtat i la desertització de la ciutat i es perjudica 

la capacitat d’integració. Mentre que la segmenta-

ció urbana de zones fosques o carrers on només hi 

ha edificis i carreteres provoquen desequilibris i 

formació de guetos residencials o marginals; els 

espais públics comuns retornen la identitat de 

carrer a les carreteres. El barri és la unitat bàsica 

que configura la identitat territorial de les persones. 

Ens defineix. Ens reconeixem com un més en la 

comunitat de veïns i veïnes. Els barris de Girona 

tenen identitat de poble: uns atributs particulars i 

valuosos que conformen la riquesa del conjunt de 

la ciutat. Girona és una ciutat de barris: amb llocs 

de memòria; amb construccions col·lectives 

físiques i immaterials; amb compromís de les 

persones a les associacions i entitats. Avui és 

moment del protagonisme de tots els barris per 

connectar una ciutat fragmentada i és moment 

d’entendre la ciutat com un tot. A tots els barris hi 

ha un espai central comú a l’entorn d’una plaça, 

d’un carrer, d’un edifici o d’un equipament cívic, on 

gent s’hi troba i fa vida de comunitat. Aquests llocs 

de trobada han de ser radicalment transformats per 

potenciar-hi la funció que ja tenen com a espais 

cívics, culturals i socials. La identitat de barri no 

només la configura el passat o la vida que hi 

succeeix cada dia, sinó també els projectes

PROPOSTES

1. Guanyar espai de centre de ciutat a 

l’Eixample. En el perímetre delimitat per 

Barri Vell, Devesa, carrer Barcelona, carrer 

Emili Grahit i carrer de la creu: voreres 

àmplies, reducció de trànsit rodat, espais 

enjardinats, parcs infantils, arbrat i carrils 

bici ben connectats. I fer-ho també a tots 

els espais centrals que articulen la vida dels 

barris de Girona, per convertir-los en autèn-

tics espais cívics i d’urbanitat de trobada. 

Defensar el valor de les activitats socials, 

culturals i econòmiques locals amb acom-

panyament, ajuts i bonificacions. 

2. Obrir els llums de les zones fosques de 

la ciutat. Portar urbanitat allà on només hi 

ha carreteres i edificis. Girona té zones 

fosques que se situen en els límits entre 

barris. Alguns exemples: carrer Pedret, 

Pont Major i ribes del Ter, entre Fontajau i la 

Devesa, a l’avinguda Josep Tarradelles fins 

a Germans Sàbat, la sortida de carrer 

Barcelona, tota la zona a l’entorn de la 

Creueta o el carrer del Carme fins al sector 

Est. 

3. Remodelar la carretera Barcelona per tal 

que es converteixi en carrer Barcelona, 

amb disminució de carrils al trànsit, voreres 

àmplies, espais per a les persones i, 

d’aquesta manera, embellir l’entrada nord a 

la ciutat. 
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col·lectius que els veïns i veïnes hi vulguin desen-

volupar. Es tracta de transformar la ciutat no com 

els seus creadors, sinó com a participants o 

integrants. De maximitzar la convivència, trobada, 

socialització i urbanitat de persones diferents en 

llocs comuns. En aquests espais centrals a cada 

barri, s’hi ha d’enfortir el caràcter de lloc de trobada 

i habilitar-los per a la vida en comú. Potenciar que 

siguin centres de civilitat. Un nou urbanisme que 

construeix Girona des de la ciutadania, que fa 

barris des dels veïns i veïnes. Un projecte col·lectiu 

que sigui creat des de la participació, els barris i la 

ciutadania. 

Els espais centrals de civilitat als barris han de 

disposar de carrers amples, on el trànsit rodat no 

sigui un obstacle, per facilitar que els veïns i veïnes 

hi trobin espais amables; els botiguers, un entorn 

adequat perquè el comerç de barri sigui viu; els 

nens un lloc on jugar en un entorn de seguretat; i 

els adults emplaçaments per fer vida de barri. Pel 

que fa als locals a peu de carrer, que no estiguin 

ocupats, s’hi ha de facilitar que hi pugui haver 

comerç de proximitat; o bé l’Ajuntament ha d’adqui-

rir-ne la propietat per ús i gaudi dels veïns i veïnes. 

Aquestes propostes són per invertir en idees o 

projectes que siguin dels veïns i veïnes i que 

puguin tenir beneficis a favor del bé comú per al 

conjunt del barri. Espais de creativitat, com tallers 

d’artesania, de pintura, de teatre, de música, 

d’escultura, de dansa, entre altres, que a la vegada 

siguin botigues que venen productes culturals 

locals; o bé espais per a la difusió d’activitats, com 

conferències, debats, aportacions a la nova política 

4. La zona central de l’estació del Tren 

d’Alta Velocitat ha de ser un espai on, pel 

fet d’haver-hi connexions ferroviàries i 

viàries, s’ha de convertir en cèntric amb 

comerç, parcs, jardins i connexió dels barris 

de Sant Narcís i de Santa Eugènia amb el 

centre. Exigir, per tant, a la Generalitat que 

construeixi l’estació de busos subterrània 

en el pis inferior de l’estació de tren. 

5. Adequarem la senyalització per connec-

tar visualment tots els punts d’interès de la 

ciutat. Aquesta proposta no només esta-

bleix clarament els punts d’interès de la 

ciutat a qualsevol lloc on ens trobem de 

Girona, sinó que també allibera la ciutat de 
fluxos de trànsit que eviten circumval·la-
cions al tenir una ruta més clarificada. 

6. Exigir a la Generalitat que reprengui de 

nou el Pla de Barris per impulsar millores 

urbanístiques, desenvolupar projectes 

socials i engegar mesures de suporta a 

iniciatives econòmiques als barris. 

7. Per ordenar la ciutat redactarem el Pla 

d’usos del Castell de Montjuïc, el Pla 

Especial de Sant Narcís i el de Pont 

Major-Pedret amb la participació dels veïns 

i veïnes de la ciutat; promourem la cons-

trucció del Nou Arxiu Històric provincial a 

Fontajau; instarem a la Generalitat a recu-

perar l’antic CAP del carrer Maluquer 
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participativa, clubs de lectura, activitat associativa 

veïnal o qualsevol activitat cultural o social propo-

sada des de la gent del barri. Portar als barris 

cursos de formació per a joves i adults que facilitin 

la incorporació al mercat de treball. Espais de 

dinamisme econòmic per a la creació d’empreses o 

posant a disposició espais comuns per a la col·la-

boració a nous emprenedors. O llocs d’aprenentat-

ge de noves tecnologies, idiomes o cursos de 

formació per gent que busca feina. Girona de barris 

i d’espais de vida en comú, llocs de trobada de 

dinamisme cultural, econòmic i social. La recerca 

de la possibilitat de viure en comú persones dife-

rents. Resoldre problemes de seguretat i de neteja, 

que avui ja s’han convertit en greus. Construir 

espais centrals, plens d’identitat, que incentivin que 

Girona tingui totes les possibilitats per a la creativi-

tat, el dinamisme econòmic o la riquesa cultural 

local. 

Girona té fortaleses per esdevenir una ciutat líder a 

Catalunya, però per ser-ho ha d’articular el conjunt 

de barris i el centre com un tot. Aquest projecte ha 

de representar una ambiciosa transformació tant de 

la mobilitat com de l’urbanisme gironí. Al costat del 

conjunt de centres articuladors de vida que ha de 

tenir cada barri, on es potenciïn les particularitats 

valuoses, s’ha de construir també una xarxa que 

incrementi la interdependència i que combati la 

fragmentació de la ciutat. Avui malauradament 

existeixen talls de discontinuïtat que allunyen els 

gironins i gironines i que perjudiquen l’interès de

tots i totes per tenir una ciutat cohesionada i articu-

lada.  

Salvador; i replantejarem el Pla Especial del 

Barri Vell, ciutat articulada, amable i 

humana Josep Pla sintetitzava aquest 

propòsit el 1927 en el pròleg del llibre 

Cartes de lluny, on hi deia: “de les ciutats, el 

que més m’agrada són els carrers, les 

places, la gent que passa per davant meu i 

que probablement no veuré mai més, 

l’aventura breu i meravellosa com un foc 

d’encenalls, els restaurants, els cafès i les 

llibreries”. Girona encara té zones on es 

produeixen trencaments, zones on no hi ha 

vida urbana per falta d’il·luminació, manca 

de neteja, zones desaprofitades i oblidades 

i trencaments entre barris o districtes 

urbans. Girona és una ciutat fragmentada. 

Hi ha diferents zones urbanes que s’han 

convertit en residuals entre edificis sense 

espais públics ni comerç de proximitat; que 

segmenten o fracturen el territori urbà i 

atomitzen les relacions socials. Amb la gent 

de Girona, hem de revaloritzar l’espai 

públic, construint-hi tots junts un ambient de 

qualitat; establir una dialèctica contínua 

entre barri i ciutat, fomentar el policentrisme 

i el multifuncionalisme com a principis 

bàsics de desenvolupament i comportament 

urbà; amb la participació de la ciutadania en 

els plans i projectes i la recuperació del 

paper dels governs i les entitats locals en la 

participança urbanística de la ciutat oberta. 
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Els barris pateixen aquests trencaments del teixit 

urbà: al sector est just quan acaba el carrer del 

Carme; a Taialà i a Germans Sàbat més enllà de 

Fontajau; a Can Gibert i a Santa Eugènia en dife-

rents zones al pas del riu Güell; a diferents trams 

del carrer Barcelona per abandó i desídia munici-

pal; a Torre Gironella per tenir accessos en mal 

estat tant venint de fora muralla com pel disseminat 

de caputxins; a Sant Daniel i a la Torrassa per 

l’estrangulament d’accés als dos barris; a Pont 

Major entre el final de la llera del Ter a Pedret i fins 

a l’inici de l’antic nucli municipal; a tot l’entorn de la 

creueta; i acabar d’acabar les obres del TAV. 

8. Sector Est amb la col·laboració dels veïns i 

veïnes del barri. Però també caldrà ampliar l’espai 

de la Gent Gran de Taialà, cobrint-ne la terrassa 

del primer pis; i arranjar les voreres del carrer del 

Carme i del carrer Cardenal Margarit, així com fer 

una reforma integral dels carrers Sant Medir, 

Travessia Santa Eugènia i Reggio Emilia. 8. Crear 

el Consell del barri encapçalat pel Defensor del 

barri. Establir un reglament democràtic per esco-

llir-lo per les persones censades al barri i que 

tingui la funció de control del govern, propostes i 

ordenació de pressupostos participatius. 

9. Tenir una estructura administrativa de suport, 

cobertura i planificació de la mobilitat a l’àmbit 

supramunicipal per tenir i plantejar estratègies 

comunes. Els espais fragmentats d’edificis i de 

carreteres hem de convertir-los en espais oberts i 

carrers, passejos enjardinats i places, incorporar-hi 

la vida urbana amb terrasses, zones de vianants, 

fires, exposicions, equipaments educatius, cultu-

rals i econòmics.

10. El centre de Girona ha de guanyar espai per 

als vianants i reduir el trànsit rodat de cotxes i 

motos.

11. Construir voreres àmplies pensades, perquè la 

gent hi pugui passejar, anar amb bicicleta o 

trobar-s’hi. 

12. Impedir el pas del trànsit rodat a un perímetre 

cada vegada més ampli on només hi puguin 

accedir amb cotxe els veïns. 

13. Instal·lar un sistema de control que optimitzi la 

funció dels semàfors per facilitar un flux de trànsit 

més àgil. 

14. Millorar les freqüències, els recorreguts i vies 

exclusives de línies de bus. Introduir un sistema 

d’informació electrònica de localització d’aparca-

ments per alleugerir el tràfic de conductors que 

busquen estacionar el vehicle. 

15. Adequar la senyalització per interconnectar 

visualment tots els punts d’interès de la ciutat. 

16. Potenciar, que els vehicles que vénen a Girona 

utilitzin, la N-II i l’AP-7 enlloc de creuar la ciutat. 

27



ALCALDESSA. RESPONSABILITAT, SERVEI I VOCACIÓ

6. Girona, ciutat amiga dels animals

El PSC de Girona va presentar en aquest mandat que Girona fos una ciutat amiga dels animals. Entre altres 

propostes vàrem presentar que Girona fos ciutat dog friendly, hi hagués espais adequats per als gossos i 

avantatges per als propietaris cívics d’animals. Ser una ciutat amiga dels animals té aspectes polièdrics i 

exigeix un compromís dels propietaris dels animals amb el civisme i un compromís de les institucions per 

tenir un entorn també adequat per als animals. 

PROPOSTES

1. Desenvolupar el reglament de l’Ordenança 

Municipal específica sobre Protecció Animal.

2. Implantació d’un pla de gestió integral sobre 

el control poblacional de les colònies felines.

3. Projectes públics per tal de fomentar les 

adopcions. 

4. Beneficis per als propietaris cívics d’animals 

en establiments d’animals gironins. 

5. Creació d’un refugi modern en instal·lacions i 

gestió, així com en el servei de recollida i acolli-

da d’animals urbans. 

6. Programes de formació obligatòria per aque-

lles persones i/o centres responsables d’ani-

mals.

7. La creació d'establiments públics 

d'adopcions.

8. Creació d'un carnet d'adoptant. Drets i 

deures, formació en la seva cura, característi-

ques i primers auxilis.

9. Programa de recuperació per animals resca-

tats. 

10. Incentius fiscals i ajuts pels comerços que 

formin part de la xarxa social del carnet d’adop-

tant. 

11. Regulació la tinença i la transacció d’aques-

tes espècies.
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1. Girona, Ciutat universitària. Recerca 
competitiva de qualitat i de progrés

CAPÍTOL 2

Al PSC Girona considerem la recerca científica un 

factor essencial per incrementar la riquesa social i 

cultural de la nostra ciutat. La recerca és imprescin-

dible per encarar els reptes del segle XXI, motiu pel 

qual volem incentivar-la mitjançant un desenvolupa-

ment econòmic competitiu i sostenible. Per aconse-

guir-ho creiem que cal mantenir i millorar les 

infraestructures de recerca de la ciutat, oferir 

mesures de suport, garantir la promoció del talent 

gironí i apropar les ciències al conjunt de la ciuta-

dania. 

 

El sistema de recerca i innovació tecnològica de 

Girona compta amb nombrosos centres destacats, 

entre els quals hi ha la Universitat de Girona, que 

exerceix una tasca de formació, investigació i 

difusió molt important per als futurs investigadors; 

el Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la Funda-

ció Privada d’Investigació Biomèdica de Girona 

Doctor Josep Trueta (IdibGI). En aquest marc, cal 

dotar aquest sistema de recursos econòmics i 

tècnics; de mesures destinades al reconeixement i 

més oportunitats per als investigadors; i a la capta-

ció, retenció i retorn de talent; i de l’impuls de 

polítiques públiques destinades a potenciar i 

difondre la recerca i augmentar la presència de les 

dones en l’àmbit científic i tecnològic. 

PROPOSTES

1. Obrirem recursos per a la recerca i la 

innovació impulsats des de la Universitat de 

Girona i la seva àrea urbana.

2. Construirem les condicions adients en 

habitatge assequible i mobilitat de qualitat 

per atreure talent a la ciutat. 

3. Crearem programes europeus a escoles i 

a instituts per estimular vocacions científi-

ques i de lletres, alhora que vetllar per la 

igualtat d’oportunitats. 

4. Aliança estratègica entre ciència, cultura, 

innovació i creativitat amb un enfortiment 

del vincle entre Universitat de Girona i 

ciutat. 

5. Impulsarem esdeveniments culturals i 

científics on hi hagi una col·laboració 

integral entre Girona i les universitats de la 

ciutat. 

6. Obrirem línies de suport econòmic a 

projectes innovadors vinculats a cultura, 

ciència i creativitat local.

7. Estructurarem mecanismes per augmen-

tar la presència equitativa de dones en 

l’àmbit científic, tecnològic i universitari. 
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Aquesta proposta exigeix reforçar l’aliança entre 

ciència, innovació, cultura i creativitat amb projec-

tes de creació artística, ciència aplicada i emprene-

doria social i econòmica que siguin visibles a la 

ciutat. Hem de promoure i comunicar línies de 

finançament i ajuts per a projectes d’innovació 

impulsats i desenvolupats pels centres de recerca 

de la nostra ciutat, alhora que establir actuacions 

específiques destinades als projectes gironins 

vinculats a la innovació puntera. Per al bon funcio-

nament d’aquesta mesura mobilitzarem els recur-

sos disponibles i actuarem sobre elements com la 

fiscalitat, la legislació i la burocràcia, potenciant els 

agents actius de la recerca. 

8. Facilitarem les condicions a nous projec-

tes culturals o científics perquè tinguin 

possibilitats d’instal·lar-se en baixos buits 

de la ciutat des d’on puguin desenvolupar el 

seu propi projecte. 

9. Crearem premis vinculats a la protecció i 

explicació científica del patrimoni material i 

immaterial de la ciutat. 

10. Obrirem línies d’investigació cultural per 

potenciar espais i llocs de trobada i de 

memòria de la ciutat de Girona. 

Estimularem la transferència de coneixement entre els sectors de recerca i els sectors empresarials 

mitjançant trobades, congressos i altres esdeveniments. Apostarem per millorar les condicions de 

transmissió de la informació científica cap als ciutadans, definint mecanismes integrals que garanteixin 

la presència de la recerca als centres educatius i de lleure, a les associacions professionals i als 

esdeveniments culturals de la ciutat. Promocionarem cursos, tallers i activitats que posin en relleu la 

connexió entre les ciències i la vida quotidiana i que garanteixin l’aprenentatge basat en la igualtat i la 

no segregació de les professions.

2. Girona jove

En el marc d’una tendència global on els joves 

veuen perillar les seves oportunitats de futur, hem 

de fer decididament de Girona una ciutat per als 

joves. Les aspiracions i drets dels nostres joves 

s’han de veure reflectits en les polítiques que 

desenvolupem a la ciutat, emancipar-se. L’atur 

juvenil o la precarietat laboral són problemàtiques 

que s’acarnissen especialment en els nostres 

PROPOSTES

1. Impulsarem una estratègia contra l’atur 

juvenil a Girona garantint que les clàusules 

socials de la contractació pública incloguin 

criteris d’edat que garanteixin la reserva de 

places a persones joves.

2.  Desenvolupar una bonificació per 

l’accés dels joves al transport públic a 

Girona.
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ciutadans joves. Hem arribat a un punt en el que, 

no només es tracta de poder trobar un treball que 

permeti viure, sinó que a més faci que els joves 

puguin pensar en la seva pròpia vida adulta inde-

pendent i en la igualtat d’oportunitats.

La formació i la inserció en sectors emergents ha 

d’estar al centre de model de polítiques juvenils, a 

l’igual que l’eradicació de la precarietat laboral i de 

males praxis com els falsos autònoms. Procurar 

que tot el talent que ha hagut de marxar els darrers 

anys trobi les necessàries oportunitats a Girona per 

tornar amb garanties per fer de la nostra ciutat el 

lloc on desenvolupar el seu projecte vital.

3.  Apostarem per la promoció de la creació 

cultural jove a la ciutat.

4. Desplegarem programes de salut a les 

nostres escoles i instituts, especialment 

relacionats amb la salut emocional, la salut 

mental i la salut sexual.

5. Impulsarem intervencions socials essen-

cials dirigides a joves en situació d’exclusió 

social.

6. Aplicarem el Pla Local de Joventut que el 

PSC ha aprovat aquest mandat.

3. Girona, ciutat educadora

El principal problema d’educació a la ciutat -i 

probablement al país- és la segregació escolar. Per 

aquesta raó, calen accions concretes per millorar 

l’equitat escolar. L'Ajuntament participarà i serà 

protagonista del pacte contra la segregació a 

Catalunya impulsat pel Síndic. Hem de lluitar per la 

reserva de places igualitària dels alumnes amb 

necessitats especials o nous arribats. Cal potenciar 

i ser activament present a la comissió per a l'esco-

larització. La tria d'escola per les famílies ha de ser 

només en funció del projecte educatiu, no per la 

composició sociològica, que hauria de ser equitati-

va en totes les escoles sostingudes amb fons 

públics. 

Hem de construir la complicitat amb la comunitat 

educativa00. Cal escoltar, pensar i pactar. Estar al 

PROPOSTES

1. Seguir compromesos amb els principis de 

la Carta de Ciutats Educadores com a Pla 

Educatiu de Ciutat, promovent, a més, que 

més ciutats formin part d’aquesta xarxa i 

poder compartir experiències dins de la 

xarxa.

2. Promoure la lluita contra desigualtat i 

igualtat d’oportunitats a les famílies i els 

infants amb menys recursos, des de l’esco-

la bressol fins a la secundària, tant per 

l’accés a l’educació amb mitjans, transport, 

activitats complementàries i de lleure.

3. Sortides per als joves amb més dificultats 

en els estudis, per mitjà de col·laboracions 

directes amb el Servei d’Ocupació de 
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costat de les escoles en temes com el de l'Institut 

Narcís Xifra (nou institut de Sarrià) o combatre el 

tancament de línies al Dalmau Carles i a Font de la 

Pólvora. Així doncs, cal ser presents actius a la 

taula mixta amb el Departament d'Educació. També 

hem de mantenir i potenciar l’Oficina Municipal 

d’Escolarització, per tan bona feina que fa, ajudant i 

acompanyant als ciutadans en els tràmits d'educa-

ció. Cal revitalitzar el Consell Municipal d’Educació. 

Reprendrem la potenciació de la xarxa d'escoles 

bressol municipals.

La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a 

la comprensió, la cooperació solidària internacional 

i la pau en el món. Una educació que combati 

qualsevol forma de discriminació i fomenti el diàleg 

entre les generacions. La ciutat educadora fomen-

tarà la participació ciutadana des d’una perspecti-

va crítica i coresponsable. Per a això, el govern 

local facilitarà la informació necessària i promourà, 

des de la transversalitat, orientacions i activitats de 

formació en valors ètics i cívics. El govern munici-

pal haurà de dotar la ciutat educadora dels espais, 

equipaments i serveis públics adients al desenvolu-

pament personal, social, moral i cultural de tots els 

seus habitants, amb atenció especial a la infància i 

la joventut.

La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus 

habitants, com a objectiu cada cop més necessari 

per a la comunitat, formació en valors i pràctiques 

de ciutadania democràtica: el respecte, la toleràn-

cia, la participació, la responsabilitat i l’interès per 

la cosa pública. Aquest són, entre d’altres, els 

de Catalunya, els centres educatius i el 

Servei Municipal d’Ocupació. 

4.  Aposta clara per la Formació professio-

nal vinculada a les oportunitats en ocupa-

ció. 

5.  Lluita activa contra l’exclusió a l’escola: 

bulling, ciberbulling, etc. Prevenció per mitjà 

de la col·laboració entre la comunitat edu-

cativa i la Policia Municipal. 

6. Continuar la tasca de prevenció de 

l’absentisme escolar escolar i abandó 

prematur. 

7. Exigir a la Generalitat l’increment en 

educació a Girona per tenir el nou institut 

Ermesenda i eliminar barracons. També per 

a la millora de les escoles que requereixen 

inversions importants, ja que moltes estan 

ubicades en edificis que ja tenen molts 

anys.

8.  La formació al llarg de la vida serà un 

altre dels eixos de la nostra política educati-

va. Les escoles d’adults han de sentir-se 

més properes a l’Ajuntament per ajudar-les 

en la seva funció formativa i cohesionadora, 

treballant en els seus centres, però també 

en els barris, en els centres cívics, per 

acostar la formació a les persones. 
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principis sobre els que s’han basat les polítiques 

educatives impulsades des de l’Ajuntament des del 

primer moment que es va adherir a la Carta i 

consensuades amb la ciutadania, a través del 

Consell Escolar, amb la participació de persones 

vingudes de tots els àmbits, esportiu, cultura, 

joventut, lleure, associacions de veïns, altres 

associacions, com la de la dona, bàsicament, però 

també a través de la resta de Consells de les 

diferents àrees, com també la promoció del treball 

transversal entre les diferents àrees de 

l’Ajuntament, per tal de coordinar l’acció de govern.

9. Reserva de places igualitària dels alum-

nes amb necessitats especials o nous 

arribats.

10. Exigirem la reobertura de les línies al 

Dalmau Carles i a Font de la Pólvora 

tancades per CiU i ERC.

11. Reprendrem la potenciació de la xarxa 

d'escoles bressol municipals.

12. Suport polítiques contra l'abandonament 

prematur escolar. Suport al FP potenciant 

l'FP dual.

4. Girona, capital de patrimoni cultural

Girona té tradicions i costums, arrels culturals i 

productes locals amb un gran potencial. És per 

això que la nostra ciutat té la capacitat d’oferir un 

ventall propi de serveis, experiències i productes 

que es complementen, com és evident, amb els 

actius patrimonials —materials i immaterials— que 

fan de Girona una de les ciutats més envejades del 

sud d’Europa. 

Actualment, l’oferta cultural que ofereix Girona se 

centra al nucli antic de la ciutat, que presenta 

problemes de massificació turística i gentrificació. 

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament no pot 

mirar cap a una altra banda, sinó que cal afrontar la 

problemàtica i repensar el model turístic-cultural de 

Girona, amb l’objectiu de diversificar l’oferta arreu 

dels barris gironins. Per tal de poder desenvolupar 

aquesta tasca és imprescindible treballar diferents 

mesures que des del PSC Girona hem defensat 

PROPOSTES

1. Aturarem la banalització de la cultura i del 

patrimoni del centre de la ciutat, que causa 

problemes de gentrificació.

2. Obrirem línies de recursos per descobrir i 

protegir el patrimoni material de la ciutat. 

Antiga foneria de Fontajau, la fàbrica 

Grober, el patrimoni hidràulic del Ter, el 

garatge Forner, el patrimoni natural de les 

ribes del Ter, el castell de Montjuïc, els 

itineraris del sector est a la Vall de Sant 

Daniel o la masia fortificada d’en Sardà, etc.

3. Línies de recerca i promoció del patrimo-

ni immaterial: llegendes, rondalles, tradi-

cions i història.
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durant molts anys i que han estat ignorades pel 

govern de la ciutat. Ens referim, per exemple, a la 

necessitat de recuperar i protegir el patrimoni 

arquitectònic patrimonial contemporani i industrial, 

com a lloc de memòria i foment de la identitat de la 

ciutat i de la classe treballadora gironina (l’antiga 

foneria de Fontajau, la fàbrica Grober, el patrimoni 

hidràulic del Ter, el garatge Forner, el patrimoni 

natural de les ribes del Ter, els itineraris del sector 

est a la Vall de Sant Daniel o la masia fortificada 

d’en Sardà, entre d’altres). 

4. Plans de difusió del patrimoni material i 

immaterial conjuntament amb les escoles i 

instituts de Girona.

5. Obrir les Fires de Girona, Temps de Flors 

i circuits comercials al conjunts dels barris 

de Girona. 

5. Girona, ciutat de barris culturals

Les ciutats han estat i són font d’identitat per als 

homes i les dones. Girona forma part de la nostra 

vida i ens defineix. És necessari diversificar l’oferta i 

la creació cultural des del Barri Vell al conjunt de la 

ciutat, eixamplant els punt d’atracció cultural, 

dinamisme turístic i comercial al conjunt dels barris 

de Girona. 

PROPOSTES

1. Els barris de Girona tenen identitat 

pròpia. Proposem crear un centre neuràlgic, 

on al costat del comerç de proximitat, 

també hi hagi espais públicoprivats, amb 

ajut de recursos i espais municipals, per 

També cal apostar per la promoció del patrimoni immaterial, com són les nostres llegendes, rondalles, 

tradicions i història. Volem dinamitzar aquest patrimoni comptant amb el suport i la cooperació de la 

ciutadania, mitjançant activitats socials, culturals i econòmiques locals. Un dels esdeveniments que 

més es beneficiarà d’aquesta nova manera d’abraçar la cultura serà el Temps de Flors, que esponja-

rem arreu de la ciutat gràcies al treball en equip amb les escoles i els veïns. De la mateixa manera, 

diversificarem els circuits turístics de Girona, donant cabuda a una ruta Rafel Masó veritablement 

treballada i comunicada, dignificant el Castell de Montjuïc, mitjançant el Pla d’Usos del castell, i incre-

mentant la col·laboració amb els estudiants de la Universitat de Girona. 

La proposta que es recull en aquest punt té una voluntat molt clara: l’acostament real de la cultura i el 

patrimoni als gironins. Un acostament que no converteixi la cultura en un luxe per a uns pocs, sinó que 

garanteixi l’obertura dels equipaments de la ciutat (museus, fundacions, centres d’art, sales d’exposi-

ció...). Que la nostra cultura traspassi els murs i que ompli tots els carrers.  
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La cultura ha de superar les fronteres dels espais 

tancats per ser més presents als carrers i places de 

la ciutat i, en això, el model de fires i festes ha 

d’expandir-se dels seus circuits habituals per 

potenciar-les als barris. Les diferents festes majors 

dels barris han de comptar amb tot el suport, 

perquè teixeixen vincles de comunitat i assenten 

les identitats de barri ja presents a la ciutat. El 

model de Fires, que ens sembla adequat, ha de 

facilitar l’accés de les entitats i ciutadans que 

vulguin participar en la seva definició o que ja 

efectuen una labor en les festes majors de barris, a 

l’entorn del paper important que ha desenvolupat la 

Comissió de La Copa. Els socialistes, per últim, 

hem defensat sempre l’ús normalitzat de la llengua 

catalana com a pròpia de Catalunya, tant en el 

model lingüístic propi de Catalunya des del 

Parlament, com pròpiament la defensa de la 

llengua catalana a l’Ajuntament com a vehicular. La 

llengua catalana té un paper cabdal com a element 

de cohesió social i cultura, per la qual cosa cal 

continuar fomentant l’ús del català a les institucions 

i en el seu foment entre la ciutadania. 

oferir a projectes de creadors locals: 

música, centres d’assaig i d’interpretació de 

dansa, clubs de lectura, moda, grafits, 

pintura o dibuix, entre d’altres, com a 

centres de creació. 

2. Atorgar protagonisme i suport a entitats 

relacionades amb la cultura per endegar i 

ajudar a emprendre aquest projecte, com 

per exemple El Galliner en arts escèniques 

o bé El Bòlit com a plataforma per atraure 

talent i potenciar-ne el propi. I tenir com a 

prioritat els ajuts a creadors culturals i 

artistes. Apostar per punts de trobada, 

doncs, de creació i escollir espais de petit 

format situats als barris. 

3. Girona té un patrimoni contemporani que 

actualment està poc protegit i explicat. 

Recuperar i protegir el patrimoni arquitectò-

nic patrimonial contemporani i industrial, 

com a lloc de memòria i foment de la 

identitat de ciutat i de la classe treballadora 

gironina (l’antiga foneria de Fontajau, la 

fàbrica Grober, el patrimoni hidràulic del Ter, 

el castell de Montjuïc, el Pont del Dimoni, el 

garatge Forner i el Xalet Tarrús; el patrimoni 

natural de les ribes del Ter, les Pedreres, 

els itineraris del sector Est a la Vall de Sant 

Daniel o la masia fortificada d’en Sardà, per 

citar alguns exemples). En tot el patrimoni 

que està per protegir serà decidit de forma 

democràtica pel conjunt de la ciutadania, 
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taula participativa que hauria d’estar coordi-

nada pel Col·legi d’Arquitectes de Girona 

que compta amb el coneixement perquè el 

conjunt de la ciutadania pugui estar ben 

informada. 

4. Descentralització de l’oferta del Centre 

Cultural de la Mercè cap a centres cívics i 

tenint un punt d’especial interès a La Marfà 

com a Escola de Belles Arts. 

5. Endegar un procés de debat i participació 

per decidir amb l’opinió de la ciutadania el 

model de les Fires de Girona. I apostar per 

festes i cultura de base popular dels barris.

 

6. Potenciar el sector Audiovisual, que té 

una presència notòria a l’àrea metropolita-

na, amb la potenciació de nous graus com 

Comunicació Cultural a la Universitat de 

Girona o de l’Escola Universitària ERAM; i 

que ha arrelat a Girona també com a 

ciutat escènica. I exigir a la Generalitat i a 

la Diputació que recuperi el Fons de 

Creació Audiovisual per al sector. Replan-

tejar la funció de Girona Film Office per 

proporcionar recursos i gestions a les 

persones que treballen en aquest àmbit. 

6. Girona, art i cultura

L’art i la cultura, enteses en l’amplitud de les seves 

manifestacions, són una prioritat per al PSC de 

Girona, perquè, sense elles, no hi ha avenç possi-

ble, com tampoc sense l’esperit crític i la formació, i 

sense el compromís amb la força transformadora 

dels artistes, els intel·lectuals, els docents, els 

públics, els espectadors, els alumnes i, en definiti-

va, d’una societat diversa i crítica cohesionada a 

l’entorn de la creació i el pensament entesos com a 

espais de llibertat i de construcció de consensos. 

Proposem articular les accions de la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Girona al voltant de sis 

eixos fonamentats en una experiència de ciutat 

realista i alhora conscient de les potencialitats que 

s’hi donen: 

PROPOSTES

1. Girona és avui. L’art i la cultura contem-

poranis són una aposta de present, i 

l’acceptació d’un compromís ètic amb la 

dimensió crítica de la creació del nostre 

temps.

2. Girona és trajectòria. La tradició, el 

patrimoni i la història són béns a defensar i 

posar en valor des de la mirada del segle 

XXI.

3. Girona és jove. La creació i la investiga-

ció ha de ser una oportunitat per als joves, 

perquè aquí siguem lloc d’experiències i 

iniciatives.
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4. Girona és jove. La creació i la investiga-

ció ha de ser una oportunitat per als joves, 

perquè aquí siguem lloc d’experiències i 

iniciatives.

5. Girona és coneixement. Els lligams entre 

les institucions docents i la cultura són 

imperatius 

5. Girona és arreu. Perquè la cultura es fa a 

tots els barris, i en connexió amb les perso-

nes, els col·lectius i els seus interessos.

6. Girona és xarxa. Perquè avui, menys que 

mai, l’art i la cultura no es poden bastir des 

de l’aïllament i la solitud, sinó essent partí-

cips de xarxes nacionals i internacionals.

1. La Girona de la plena ocupació

CAPÍTOL 3

El 2015, vàrem escriure: “hem de prestigiar l’Ajunta-

ment com a conjunt de serveis públicos. Allò 

revolucionari és fer funcionar bé les institucions. 

Això és l’essencial d’ara endavant. Prestigiar l’Ajun-

tament com a col·lectiu de persones al servei de la 

gent. Tenim una llarga tradició de noms il·lustres. 

No ens enganyem: això és una feina d’anys, perquè 

la cosa ve de lluny, i avui la situació és més dolenta 

que mai. La nova Girona l’hem de fer amb respecte 

a tots els ciutadans i amb humilitat delicada per la 

gent que ho està passant malament. El primer 

problema de Girona és l’atur.I és que la prosperitat 

no val res si genera atur i desigualtat”. 

PROPOSTES

1. Invertirem 4 milions d’euros anuals per 

crear llocs de treball des de l’administració 

pública. 

2. Suport a la contractació de qualitat per 

mitjà de bonificació a les empreses que 

creïn llocs de treball indefinits. 

3. Plans especials de lluita contra l'atur de 

persones majors de 45 anys.
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I com a proposta ens vàrem comprometre a invertir 

2 milions d’euros de recursos públics en crear 

ocupació. Quan vàrem entrar el govern al 2017 ho 

vàrem portar a la pràctica i el resultat va ser que, 

aquell any, vàrem aconseguir crear 400 llocs de 

treball de qualitat addicionals. L’any anterior i el 

següent, a Girona, 200 persones varen sortir de 

l’atur. L’any que vàrem ser al govern en varen sortir 

600 persones, 400 de les quals a partir de políti-

ques pròpies d’ocupació. Si això s’hagués fet 

durant un mandat, avui, l’atur a Girona seria 

residual. 

Els emprenedors comptaran amb el suport de 

l’Ajuntament de Girona per crear ocupació, fet que 

es pot fer per mitjà de bonificacions de taxes. 

Girona ha d’estar al costat del comerç de proximitat 

amb atenció directa a carrers amables, estar 

obsessionats en la neteja i millorar la il·luminació; 

facilitar els tràmits burocràtics, i afavorir l’aparca-

ment proper. Emprendre l’aventura de la reindus-

trialització de la ciutat. Estar al costat de les nostres 

empreses i facilitar amb bonificacions i obertura 

d’una setmana la instal·lació d’empreses que 

garanteixin llocs de treball indefinits. Hi ha sectors 

com el tèxtil que avui amb el disseny i els nous 

formats de consum tenen noves oportunitats. 

Captar talent i inversions és importantíssim i tota la 

gestió de l’Ajuntament ha de respondre a aquest 

objectiu. 

4. Replantejar el Servei Municipal d’Ocupa-

ció com a eina per a les classes mitjanes i 

treballadores per donar suport a qualsevol 

persona de qualsevol classe que es quedi 

sense feina o vulgui canviar de feina.

5. Inserció laboral de persones amb disca-

pacitat. Clàusules socials als contractes 

municipals.. 

6. Suport a startups i al creixement de 

l'empresa. Orientació, suport, bonificació en 

taxes i tributs i facilitació burocràtica per 

poder obrir empreses en una setmana que 

creïn llocs de treball de qualitat. 

7. Cens de locals buits i dinamitzar el 

mercat per tenir preus competitius. I aplica-

rem una taxa a locals buits al centre per tal 

d’afavorir lloguers comercials més 

econòmics. 
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La indústria és un element estratègic per generar 

capital econòmic a la nostra ciutat. Aquest sector 

articula serveis bàsics dels ciutadans i, alhora, 

aporta llocs de treball a llarg termini. Així, amb la 

voluntat de fomentar la contractació indefinida, cal 

facilitar l’arribada de la indústria. Aquestes políti-

ques facilitadores han d’anar acompanyades, de 

manera imprescindible, d’una visió global basada 

en la planificació dels espais lliures, aplicant les 

actuacions urbanístiques i normatives necessàries 

per al bon desenvolupament de l’activitat econòmi-

ca.

Girona es troba en una situació geogràfica clau, la 

qual se suma a unes connexions de transport 

envejables, tant per les carreteres, com pel tren 

d’alta velocitat o l’aeroport. Cal aprofitar aquest 

avantatge, difondre’l a través de fòrums internacio-

nals i transformar-lo en acords que repercuteixin 

positivament en el capital industrial de la ciutat. Per 

tal que aquestes mesures també reportin positiva-

ment als gironins, l’Ajuntament haurà d’oferir la 

formació necessària, sobretot als joves i altres 

persones en situació d’atur, perquè esdevinguin el 

talent idoni per a la indústria gironina. D’aquesta 

manera s’afavorirà a tots els teixits socials de la 

ciutat. 

L’Ajuntament estudiarà la possibilitat de bonificar a 

aquelles societats que es creïn, se situïn a Girona i 

generin ocupació regulada mitjançant condicions 

laborals de qualitat. En aquest sentit, el govern ha 

1. Fòrums internacionals sobre el futur de la 

indústria. Millorar el posicionament de 

Girona en congressos, reunions, incentius i 

fires. Tindria molt sentit fer promocions 

juntament amb el patronat Costa Brava.

2. Xarxa d’equipaments logístics com a 

porta d’entrada de Catalunya a Europa.

3. Suport a la formació per a ocupació 

industrial, que té un índex de garantia de 

Drets alt. 

4. Bonificar societats que es creïn o se 

situïn a Girona i generin ocupació de quali-

tat. 

5. Eficàcia en la gestió de procediments 

normatius per captar empreses que creïn 

llocs de treball i contribueixin fiscalment a la 

ciutat. 

6. Assessorament i orientació municipal per 

a empreses que vulguin beneficiar-se de 

ser a Europa i les oportunitats que 

ofereixen les institucions europees. 

7. Creació d’un espai amb els agents 

socials i interlocutors socioeconòmics per 

millorar l’expertesa com a Girona ciutat de 

capital industrial.  

2. Girona, amb la indústria de les 
oportunitats PROPOSTES 
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de ser sòlid, àgil i eficient en la gestió dels procediments normatius als quals hauran de respondre totes 

aquelles empreses que vulguin establir-se a Girona per generar riquesa, ocupació i contribuir fiscalment 

a la ciutat. En aquest marc, el govern municipal oferirà assessorament i orientació a les empreses, que 

seran guiades per tècnics professionals, amb l’objectiu que puguin beneficiar-se, i de retruc ho faran els 

treballadors, de les oportunitats que actualment suposa el context de la Unió Europea. 

Les propostes recollides en aquest apartat es dinamitzaran mitjançant controls de qualitat i amb el suport  

d’agents socials i interlocutors socioeconòmics implicats. Així es podrà treballar amb expertesa en tots 

els aspectes esmentats i es generaran noves idees que permetin un desenvolupament industrial a Girona 

que beneficiï els ciutadans. 

El comerç és un dels principals agents econòmics de la ciutat de Girona; un dels principals factors de 

creació de llocs de treball, i un element clau en l’atracció de visitants. Girona és una ciutat de comerç i 

una ciutat de comerciants que desenvolupen la seva activitat en un entorn cada cop més competitiu i 

dinàmic.  

Des del partit socialista volem que Girona continuï essent una ciutat comercial i, per això, volem desenvo-

lupar un seguit d’estratègies, dissenyades conjuntament amb el sector, que permetin augmentar la 

competitivitat dels comerços urbans. Un element que també ha d’influir en la creació d’ocupació.

En l’actualitat el model comercial de la nostra ciutat té diversos àmbits que apareixen desconnectats. 

D’una banda el centre de la ciutat, i especialment el Barri Vell, on el comerç està molt connectat amb el 

turisme i on creiem que caldria, d’una banda, potenciar el comerç de qualitat i al mateix temps, els 

establiments amb productes de proximitat que donin un caràcter propi al comerç gironí.

Proposem una transformació urbana per ampliar el centre de ciutat tancat el trànsit rodat de motor i que 

uneixi les zones comercials del Barri Vell amb les de Plaça del Lleó i els carrers de l’Eixample amb més 

presència de botigues. En aquesta zona cèntrica de la ciutat hi ha d’haver una continuïtat urbana i un 

augment de la il·luminació. Una ciutat més gran, que ha superat els 100.000 habitants, exigeix un centre 

de vianants i urbà més gran. 

D’altra banda, hi ha el comerç de barri, de proximitat, que ha de rebre un impuls especial per poder 

afrontar els reptes dels canvis que afecten al sector comercial. Cal dissenyar estratègies especifiques 

per dinamitzar aquest sector i donar suport a les propostes dels agents comercials de cadascun dels 

barris, a les iniciatives locals, per tal de contribuir a la dinamització del comerç però també de la ciutat i 

dels seus habitants. Aprofitar l’activitat comercial perquè els gironins coneguin els barris de Girona i la 

ciutat avanci en el projecte d’integració d’aquests. 

2. Girona, ciutat de comerç
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Des del partit socialista creiem que cal afavorir al petit comerç i el comerç de proximitat enfront de les 

grans superfícies. I fer-ho amb la participació dels comerciants, mitjançant la col·laboració efectiva i 

continuada amb les associacions comercials de la nostra ciutat. Però també amb una mirada global que 

ens ha de permetre millorar la integració i la connexió dels barris de la ciutat.

Per això, una de les nostres propostes claus és la de connectar la zona comercial del Barri Vell de la 

ciutat amb la zona comercial del centre mitjançant un gran espai per a  vianants que uniria el carrer Joan 

Maragall i la Rambla a través d’una important reforma urbana de la Plaça Catalunya i els seus voltants.

Des del PSC Girona volem retornar les polítiques de 

promoció econòmica de la ciutat als gironins. En la 

base de la renovació econòmica que encapçala-

rem hi ha el comerç de proximitat, local, com a 

agent social urbà fonamental. Amb aquest objectiu 

treballarem de costat amb les associacions de 

comerciants, aconseguint promoure un comerç 

proper i de qualitat que vagi un pas més enllà i 

sigui capaç d’unir comerç, ciutadans i cultura. 

En aquest marc, caldrà promoure la recerca de 

noves fórmules, les quals permetin optimitzar els 

espais públics, posant el focus sobre l’equilibri 

indispensable que hi ha d’haver entre l’espai públic 

i el privat. També cal treballar per afavorir iniciati-

ves de dinamització del comerç, sobretot en 

aquells barris on les botigues que venen recursos 

necessaris per al dia a dia minven cada dia més

Alhora, apostarem per posar en relleu el comerç 

d’artesania propi de la nostra ciutat i de la nostra 

cultura i crearem sinergies entre aquests i els 

col·lectius artístics de Girona (pintura, dansa, 

teatre, música, escultura...). 

1. Un centre de vianants i comercial més 

gran per una ciutat més gran, que doni 

continuïtat a la zona entre Barri Vell i 

l’Eixample a la seva zona més comercial. 

2. Potenciar el comerç de proximitat i de 

qualitat i limitar els negocis que exclusiva-

ment es dediquen al turisme. 

3. Recuperar la Taula de Comerç com a 

ens de diàleg entre l’ajuntament i els agents 

econòmics del sector.

4. Afavorir els lloguers econòmics de locals 

amb l’aplicació de taxes impositives dels 

comerços tancats.

5. Donar suport al comerç de proximitat 

mitjançant bonificacions, llicències d’obertu-

ra provisionals per agilitzar els tràmits 

d’obertura i de finestra única per obrir 

botigues.

PROPOSTES 
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Girona ha de ser un espai de referència pel que fa a la convivència. Tenim l’obligació de treballar per tal 

d’avançar en la millora de les condicions de vida dels ciutadans i les ciutadanes i, així, revertir les des-

igualtats. Els models de creixement de la ciutat basats en l’ocupació de més i més territori suposen una 

explotació agressiva del medi natural i incrementen l’espai urbà contaminat. És per aquest motiu que des 

del PSC Girona apostem per la renovació urbana, que implica la rehabilitació, la millora energètica de la 

ciutat construïda, l’augment de la qualitat de vida dels habitants i la reconversió de l’espai públic en un 

entorn amable, accessible i segur, en definitiva, en un espai socialment més igualitari. 
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Mitjançant aquesta iniciativa aconseguirem aportar 

valor afegit a la cultura gironina, que comptarà amb 

les eines necessàries per treballar de manera 

conjunta amb l’Ajuntament en el desenvolupament 

de polítiques participatives de base social.

6. Ajuts a nous establiments amb bonifica-

cions en relació als impostos el primer any i 

que es poden mantenir si l’obertura implica 

la contractació d’una o més persones.

7. Potenciar els mercats de barri i crear el 

mercat setmanal de les Hortes de Santa 

Eugènia basat en productes de proximitat i 

ecològics.

8. Organitzar activitats de dinamització 

comercial com mostres gastronòmiques  o 

exposicions de productes locals en el 

Mercat del Lleó. 

9. Posar l’urbanisme de la ciutat al servei 

del comerç mitjançant millores en la il·lumi-

nació, carrers amables, aparcaments i 

portar urbanitat allà on només hi ha carrete-

res i edificis, sobretot en les zones fosques 

que encara existeixen a la ciutat.

3. Girona, model de renovació urbana

42



ALCALDESSA. RESPONSABILITAT, SERVEI I VOCACIÓ 43

La renovació urbana cal abordar-la adoptant 

mesures de millora del parc d'habitatges, tant pel 

que fa a la rehabilitació de les seves condicions 

d'habitabilitat en les edificacions obsoletes, com 

pel que fa al comportament energètic. Girona 

necessita lloguers assequibles i incrementar el 

parc públic d’habitatge, així com els habitatges 

privats de gestió cedida. 

En aquest camí que hem d’emprendre junts és 

imprescindible que l’Ajuntament prengui cons-

ciència i abordi la transició energètica, apostant 

per l'eficiència i la promoció d'energies renova-

bles. Defensem la urgència d’implementar 

accions cap a una transició energètica que millori 

la gestió de l’energia a la nostra ciutat, incloent-hi 

les infraestructures i la seva relació amb el medi 

ambient.

A Girona, promourem la renovació urbana a 

través de la transformació de l'espai públic, barri 

a barri, amb la col·laboració de les entitats 

veïnals. Junts repensarem la ciutat en funció de 

les necessitats dels seus habitants i promourem 

la implicació ciutadana mitjançant la proposta, 

projecció i gestió directa de projectes cent per 

cent participatius. Volem millorar la connectivitat 

entre barris, evitant la segregació, la gentrificació 

i assegurant la mobilitat. 

1. El PSC Girona aposta per la renovació 

urbana, que implica la rehabilitació, la 

millora energètica, l’augment de la qualitat 

de vida dels habitants i la reconversió de 

l’espai públic en un entorn amable, accessi-

ble i segur. 

2. Girona necessita lloguers assequibles i 

incrementar el parc públic d’habitatge, així 

com els habitatges privats de gestió cedida.

 

3. Implementar accions cap a una transició 

energètica que millori la gestió de l’energia 

a la nostra ciutat, incloent-hi les infraestruc-

tures i la seva relació amb el medi ambient.

4. Promourem la implicació ciutadana 

mitjançant la proposta, projecció i gestió 

directa de projectes cent per cent participa-

tius. Volem millorar la connectivitat entre 

barris. 

PROPOSTES 
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A Girona el turisme és un dels motors socioeconò-

mics principals. És per aquest motiu que l’Ajunta-

ment ha d’esforçar-se per gestionar amb responsa-

bilitat i coherència aquest gran potencial de promo-

ció de la ciutat. Això fa que no és vàlid ni acusar el 

turisme com a font de tots els mals, perquè també 

crea treball i oportunitats, ni mercantilitzar ni bana-

litzar el patrimoni cultural, que ens podria compor-

tar morir d’èxit.

En aquests últims anys hi ha hagut un procés de 

mercantilització de la marca Girona, fet que ha 

tingut conseqüències greus de banalització de 

l’espai públic. El patrimoni cultural, material i 

immaterial, va ser la pedra angular de situar a 

Girona com a ciutat d’alta qualitat per rebre turistes 

i ens diferencia de moltes altres ciutats europees. 

La promoció sostenible de tot aquest bé arquitectò-

nic, monumental i històric, avui exigeix protegir, 

moderar, desestacionalitzar i restringir per millo-

rar-ne la qualitat. 

El risc de banalització de l’espai públic és present 

a cada nova botiga tradicional que ha tancat i a 

totes les que vénen productes només dirigits a 

turistes. El de segregació hi és cada vegada que 

l’Ajuntament de Girona no ha fet cap política d’habi-

tatge social al Barri Vell. I el de gentrificació quan 

no s’ha tingut cap política per regular i prevenir 

l’excés de pisos turístics a la ciutat

La promoció decidida de diferents pols d’atracció 

1. Protegir, moderar, desestacionalitzar i 

descentralitzar en matèria turística. Stop 

massificació turística low cost. Stop banalit-

zació de l’espai públic. 

2. Regular i limitar l’ocupació de l’espai 

públic per part de negocis, restauració i 

botigues.

3. Promocionar les botigues de barri i limitar 

els negocis només dirigits a turistes.

4. Planejar les ràtios de densitat, reduir 

pressió, regular i limitar els pisos turístics. 

5. Promoció sostenible i protecció rigorosa 

del patrimoni arquitectònic, monumental i 

històric i vetllar per a propostes de qualitat 

que no banalitzen l’espai públic.

6. Promoció dels pols d’atracció turístics 

gironins capaços d’atraure un turisme de 

qualitat que pernocta a la ciutat. 

PROPOSTES 
4. Girona turisme al servei de la ciutat
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En el context global per una transició ecològica de 

la economia, que ha d’anar acompanyada d’un 

augment de la economia verda i circular, Girona té 

l’oportunitat de ser una ciutat modèlica. En aquesta 

transició, que ha de ser necessàriament justa, 

podem generar oportunitats i trencar amb la 

tendència de desigualtat i pobresa energètica 

d’alguns sectors de la nostra ciutat.

Aquesta transició ha de servir per fer efectiva a 

Girona la nostra part de la lluita contra el canvi 

climàtic que amenaça la Terra i ha de ser una part 

inherent del nou pacte intergeneracional que ens 

porti a ser una societat econòmica i ambientalment 

sostenible en la línia marcada en els compromisos 

de París i en l’agenda 2030, per tal d’assolir els 

objectius locals de desenvolupament sostenible.

5. Girona sostenible
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turístics d’arreu de la ciutat ha de contribuir a disminuir la pressió del Barri Vell i, a la vegada, dinamitzar 

l’economia dels altres barris de Girona, on hi ha potencial cultural que oferir als visitants. Aplicarem mesu-

res de pal·liació, en aquest sentit, per disminuir el procés de massificació turística que actualment afecta 

àrees concretes de la zona centre de Girona.

1. Potenciarem la mobilitat sostenible a 

Girona, impulsant mesures de mobilitat i 

transició cap al vehicle elèctric.

2. Impulsarem el suport efectiu als projec-

tes d’eficiència energètica en els habitatges 

i equipaments públics.

3. Farem que Girona s’ajusti als compromi-

sos pel 2030 en matèria de reducció del 

consum energètic. Cercarem les millors 

estratègies per fomentar el consum energè-

tic d’origen renovable, així com també 

generar estalvi energètic mitjançant una 

millor eficiència.

4. Impulsar una estratègia d’economia 

circular basada en la reducció de les deixa-

lles orgàniques i residus verds enviats als 

abocadors. Fomentarem la reutilització i 

potenciarem el reciclatge, fent especial 

atenció al material electrònic.

5. Buscarem crear acords amb els sectors 

de la restauració i el comerç per lluitar 

contra el malbaratament d’aliments a la 

ciutat de Girona

PROPOSTES 



Per fer front als grans reptes econòmics, socials i 

mediambientals del nostre temps Girona ha d’apos-

tar per la promoció d’una economia social i 

solidària (ESS). Les entitats sense ànim de lucre, 

cooperatives, associacions, centres especials de 

treball, empreses d’inserció social, fundacions, etc., 

contribueixen al desenvolupament de la nostra 

ciutat alhora que responen a les necessitats dels 

gironins. Són empreses que participen de la crea-

ció de riquesa i ofereixen oportunitats d'ocupació, 

sobretot pel que fa als col·lectius en situació d'ex-

clusió del mercat laboral. Les empreses d’econo-

mia social de la nostra ciutat es caracteritzen per la 

participació ciutadana, impulsada des de contextos 

socials molt diferents. 

Des del PSC Girona creiem que l’Ajuntament ha 

d’actuar com a institució que doni suport i promo-

cioni la integració social, reforçant el sentiment de 

pertinença a la comunitat i sumant esforços col·lec-

tius per trobar solucions concretes i eficaces a 

problemes urgents. Apostar per l’ESS també és 

unir-se a un gran moviment internacional. A Europa, 

Amèrica, Àfrica i també a Espanya (Madrid, el País 

Basc i cada vegada més administracions locals 

catalanes) reconeixen l’economia social com un 

actor imprescindible per al desenvolupament 

sostenible de les societats i donen suport al seu 

desplegament. Totes aquestes iniciatives giren al 

voltant d'una varietat d'accions, com per exemple 

l'aplicació de polítiques de contractació preferen-

cial, el suport financer pel seu desenvolupament i 

5. Girona de l’economia social i solidària
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1. Aplicació de polítiques de contractació 

preferencial per a empreses d’economia 

social i solidària. 

2. Línies de finançament per a noves 

empreses gironines d’economia social i 

solidària, que creen llocs de treball de 

qualitat per a tothom sense exclusió. 

3. Contractes amb concursos de trans-

parència, on hi hagi clausulat social, per tal 

d’afavorir a empreses amb consciència 

social i compromeses amb la igualtat. 

4. Suport a la formació en empreses d’eco-

nomia social i de respecte mediambiental.

PROPOSTES 



L’Euroregió Pirineus-Mediterrània va ser creada 

l’any 2004 pels governs de Catalunya, Aragó, Illes 

Balears, Llenguadoc – Rosselló i Migdia – Pirineus. 

En aquest marc, i malgrat que Aragó n’ha deixat de 

formar part, la situació geogràfica de Girona, amb 

la vista posada a la mediterrània i molt pròxima a 

França, ha de ser el punt de partida en la reivindi-

cació de la vocació europea de la nostra ciutat. Per 

això hem d’impulsar un eix transversal Girona – 

Perpinyà, el qual haurà d’articular polítiques trans-

frontereres que afavoreixin les infraestructures i la 

dimensió cultural que defineix el caràcter de l’Euro-

regió.   

La forta atracció de grans ciutats euroregionals, 

com Barcelona, Tolosa o Montpeller, podria com-

portar la desertificació econòmica de les àrees 

intermèdies com a conseqüència d’una concentra-

ció de l’activitat econòmica i cultural en aquestes 

capitals

1. Girona, capital de l’euroregió 
Pirineus-Mediterrània

Per tot això, proposem situar l’ESS al centre de les polítiques municipals. Aquesta mesura haurà de comp-

tar amb la participació d’actors socials directament implicats i d’experts de l’àmbit de l’economia, com són 

els docents universitaris i altres membres d’iniciatives i entitats vinculades a l’ESS. Donarem suport als 

projectes innovadors en aquest àmbit, principalment a aquells que tinguin un impacte social, econòmic i 

cultural alt. Promourem la transversalitat de l’ESS en tots els sectors econòmics de la ciutat, enfortint-la en 

aquells on ja és present, millorant la seva presència en els sectors d’alt valor afegit i apostant per una 

riquesa social fonamentada en el benestar social i mediambiental.  

consolidació, l’adjudicació de contractes de gestió i de serveis, el suport a la formació, els acords entre 

administracions i entitats d’economia social... Totes elles són mesures necessàries per aconseguir objec-

tius orientats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Girona, i són elements que demostren una 

tendència cada vegada més marcada cap a un canvi de model del qual mereixem formar-ne part. 
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1. Autovia en condicions i lliure de peatges 

que faciliti l’accés a França i a Europa. 

Exigir la transformació de la N-II en autovia. 

2. Exigir un Pla de Transports de Viatgers 

de Catalunya amb xarxa de trens euroregio-

nals d’alta velocitat. 

3. Enfortir la dimensió internacional de 

l’Aeroport de Girona amb la nova estació de 

connexió amb la xarxa ferroviària.  

4. Potenciar que Girona tingui una xarxa 

d’equipaments logístics tal com ha sabut fer 

Perpinyà a França. 

5. Atorgar un paper rellevant a la memòria 

històrica. L’exili uneix la memòria col·lectiva 

de Girona i de França i, per això, impulsa-

rem les “Rutes de l’exili”. 

PROPOSTES 

CAPÍTOL 4



 Davant d’aquest escenari, el PSC Girona planteja propostes de cooperació territorial, més enllà dels límits 

de la demarcació, que reforcin les possibilitats d’entesa i col·laboració amb Perpinyà mitjançant la inversió 

en infraestructures que esdevinguin la columna vertebral de l’Euroregió. Durant els darrers anys s’ha treba-

llat en aquesta línia, encara que avui continua essent necessària la concreció d’una gran actuació que 

comporti un veritable retorn a la ciutadania. 

En aquest sentit, defensem la necessitat de comptar amb una autovia en condicions i lliure de peatges que 

faciliti l’accés a Perpinyà. Cal, doncs, promoure l’acceleració de la transformació de l’N-II en autovia, priorit-

zant les variants de Bàscara i Figueres. A més a més, una bona planificació dels serveis euroregionals 

hauria de considerar la urgència de comptar amb un Pla de Transports de Viatgers de Catalunya que pugui 

preveure l’establiment d’una xarxa de trens euroregionals d’alta velocitat. Es tracta d’una mesura que s’està 

estudiant i que cal reafirmar amb fermesa, sobretot davant de la necessitat que es construeixi una estació 

del TGV a l’aeroport de Girona – Costa Brava que permeti l’enfortiment de la dimensió internacional de 

l’aeroport. 

Perpinyà ha sabut aprofitar la localització a peu de frontera per construir una gran xarxa d’equipaments 

logístics. De la mateixa manera, la demarcació de Girona també necessita desenvolupar zones logístiques 

a aquesta banda dels Pirineus, com és el cas de la plataforma del Far d’Empordà – Vilamalla. Aquests són 

serveis que han de complementar altres infraestructures compartides, com per exemple l’Hospital i l’Escor-

xador transfronterers de la Cerdanya.

De manera indispensable, aquestes mesures han d’incloure polítiques que afavoreixin, també, la dimensió 

cultural de l’Euroregió en tots els seus àmbits d’aplicació possibles. Així, proposem la promoció d’un 

projecte a tres bandes entre Girona, Figueres i Perpinyà —que abasti els Pirineus Orientals i els vessants 

mediterranis— que treballi per afavorir la declaració d’alguns territoris com a Patrimoni de la Humanitat per 

part de la UNESCO. Addicionalment, cal apostar per la promoció de la col·laboració entre la Universitat de 

Girona i la Universitat de Perpinyà, possibilitant que també s’hi puguin adherir les universitats de ciutats 

com Tolosa, Montpeller, Lleida o Barcelona. 

En la dimensió cultural de la visió transfronterera que defensem cal atorgar un paper rellevant a la memòria 

històrica. L’exili és una realitat que ens uneix amb el territori francès, un episodi d’acollida de la història 

recent que conté clarobscurs que es poden veure amb nitidesa als memorials de Ribesaltes, d’Argelers o a 

la Maternitat d’Elna. És per això que volem donar impuls a les rutes d’exili com a exercici de sinceritat amb 

la memòria, considerant-los una eina pedagògica d’estudi i comprensió d’uns moments de dolor i solidaritat 

entre persones i territoris veïns. 
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La  Participació Ciutadana és quelcom que ha d’anar més enllà d’un simple gest polític o d’un compromís 

sobre el paper.  Hi ha d’haver una veritable cultura participativa i aquesta s’ha d’estendre a totes les seves 

àrees. La Participació Ciutadana és una eina molt potent que l’Ajuntament s’hauria de prendre seriosament 

per tal de poder implantar i millorar les polítiques públiques que es defensen. És per això que necessitem un 

model fort  que garanteixi la participació estable i efectiva de la ciutadania; un model que sigui el buc insíg-

nia de l’Ajuntament i que, fins i tot,  formi part de l’ADN municipal.

La Participació Ciutadana pren una especial rellevància en aquests moments que estem vivint en que la 

democràcia està essent amenaçada per la pressió, per una banda, dels que prometen solucions salvadores; 

i, per l’altra,  per la superficialitat dels que la utilitzen com a arma per atacar als seus adversaris polítics. Per 

això, ara és més important que mai fer realitat el govern obert i garantir la màxima transparència de l’activitat 

governamental i administrativa així com desplegar els mecanismes que calguin per tal d’avaluar les políti-

ques públiques i de rendiment de comptes davant la ciutadania.

En els últims anys aquest model més aviat ha brillat per la seva absència a l’Ajuntament de Girona. És 

evident que s’ha produït un important desgast que ha repercutit en una reducció del nombre de participants 

en pressupostos alternatius; i  els barris i les associacions de veïns crítics amb la gestió del Govern Madre-

nas  han deixat de participar-hi .  Això, sumat a la falta de transparència en determinats processos i al fet de 

que hi ha hagut projectes que s’han votat i aprovat per la ciutadania que no s’han arribat a executar mai, han 

generat un clima de desconfiança que ha estat difícil remuntar. 

2. Girona la construïm entre tots i totes
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Necessitem  recuperar la il·lusió pel projecte comú, 

integrador, per una Girona feta per a tots i entre 

tots, que no discrimini per barris, ni per classes 

socials ni colors polítics, i és per això que creiem 

que cal una autèntica revolució per poder capgirar 

l’actual situació. Actualment  molts dels òrgans de 

caràcter temàtic i territorial de l’Ajuntament viuen 

allunyats de la ciutadania i es prenen decisions 

sense consultar ni compartir diagnòstics ni solu-

cions. Nosaltres apostem per un model que els 

acosti a la participació i que faciliti l’accés directe 

dels ciutadans a l’alcaldessa i als responsables 

municipals.

El foment d’un nou model de governança pública 

municipal ha de contribuir a que la participació 

formi part de totes les polítiques públiques. Creiem 

que la cultura participativa no s’ha de limitar a una 

àrea d’una regidoria sinó que ha d’impregnar totes 

les àrees municipals. Per això creiem necessari 

impulsar la formació interna a totes les àrees muni-

cipals explicant què és la participació, quines eines 

existeixen, perquè serveix, i quins son els riscs i els 

avantatges, per tal d’aconseguir que des de qual-

sevol àrea municipal es puguin acabar proposant i 

desenvolupant processos de participació.  A més, 

crearem un portal de participació ciutadana obert 
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1. Impulsar la formació interna a totes les 

àrees municipals per impregnar de la 

cultura participativa.

2. Executar els projectes pendents votats 

pels ciutadans en pressupostos participa-

tius per recuperar la confiança ciutadana.

3. Crear un portal de participació ciutadana 

obert durant  tot l’any. 

4. Facilitar l’accés directe els ciutadans a 

l’alcaldessa i als responsables municipals.

5. Crear proves pilot de processos partici-

patius sectorials ( per exemple, per eixos 

comercials, pel tercer sector…)

6. Reduir la injustificada despesa de més 

de 20.000 euros anuals en votació on-line 

de pressupostos participatius.

7. Reduir la despesa en publicitat dels 

propis projectes de pressupostos participa-

tius.

PROPOSTES 

durant tot l’any on els ciutadans, a banda d’estar informats de tots els òrgans de participació disponibles 

per àrees temàtiques o d’interès, podran fer propostes, donar suport a iniciatives d’altres ciutadans o 

entitats, votar als pressupostos participatius, i proposar consultes ciutadanes.

Creiem també que  la despesa actual de més de 20.000 euros anuals en votació on-line  de pressupostos 

participatius és del tot injustificada i cal reduir-la així com també la despesa que es destina a la  publicitat 

dels propis projectes.
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�� Promoure la cultura de la Pau com a marca 

diferencial de la ciutat de Girona, a través de 

les pròpies actuacions i consensuant activitats 

específiques sobre aquestes qüestions amb 

entitats i associacions del municipi. Defensar 

que no hi hagi armes ni uniformes de cap cos 

SROLFLDO�R�GH�O·H[qUFLW�D�OD�)LUD�([SRMRYH�TXH�HV�

ID�D�OD�FLXWDW�L�TXH�OD�VHYD�SUHVqQFLD�VLJXL�

UHSUHVHQWDGD�VHQVH�DTXHVWV�VtPEROV��(YLWDU�OD�

LQVWDOÃODFLy�GH�IjEULTXHV�G·DUPDPHQWV��

��$SOLFDU�PHVXUHV�SHU�OOXLWDU�FRQWUD�OD�[HQRIzELD�

i el racisme, i  propiciar  espais de diàleg 

intercultural i interreligiós entre la ciutadania de 

Girona. Donar formació en Drets Humans als 

empleats públics i als agents de la policia 

municipal. Desenvolupar i complir les mocions 

aprovades en relació amb la Cultura de la Pau i 

el rebuig a les armes i la no col·laboració amb 

DFWRUV�TXH�SHUSHWXHQ�OD�FXOWXUD�GH�OD�YLROqQFLD�

�� Crear una regidoria específica de “Participa-

ció Ciutadana” que treballi transversalment per 

tal de fomentar la participació ciutadana amb 

QRYHV�IRUPXOHV�TXH�JDUDQWHL[LQ�XQD�SDUWLFLSDFLy�

efectiva de la ciutadania en els afers munici-

SDOV��IHQW�HVSHFLDO�LQFLGqQFLD�HQ�SURJUDPHV�

G·HGXFDFLy�FtYLFD��(VWDEOLU�SURFHVVRV�YHULWDEOH-

PHQW�SDUWLFLSDWLXV��DIDYRULQW�KL�OD�SUHVqQFLD�GHOV�

diferents col·lectius, en tots els àmbits que 

afecten la ciutadania, començant pels pressu-

SRVWRV�SDUWLFLSDWLXV��)RPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLy�

real, especialment des dels barris de la ciutat, 

DL[t�FRP�QRYHV�IRUPHV�GH�SDUWLFLSDFLy�FLXWDGD-

QD��'LQDPLW]DU�DGHTXDGDPHQW��DPE�O·REMHFWLX�

G·LQFUHPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLy��HOV�&RQVHOOV�

0XQLFLSDOV��OHV�$XGLqQFLHV�S~EOLTXHV�L�OD�

SUHVHQWDFLy�GH�PRFLRQV��)HU�HO�VHJXLPHQW�GH�

O·DFRPSOLPHQW�GH�OHV�UHVROXFLRQV�DFRUGDGHV�L�GH�

OHV�PRFLRQV�DSURYDGHV��3RWHQFLDU�OD�SUR[LPLWDW�

dels regidors de barri a la ciutadania.

	��&RPSOLU�OHV�OOHLV�GH�7UDQVSDUqQFLD����������L�

���������GH�PDQHUD�TXH�O·DFFpV�D�OD�LQIRUPDFLy�

sigui visible i de fàcil consulta per a la ciutada-

QLD��)DFLOLWDU��WDO�FRP�HVWDEOHL[HQ�OHV�PDWHL[HV�

lleis, el seu compliment a les entitats de la 

FLXWDW�GH�PDQHUD�SUjFWLFD�L�HIHFWLYD��(VWDEOLU�

mecanismes per tal que la ciutadania pugui fer 

un seguiment i control dels pressupostos i 

UHFXUVRV�S~EOLFV�DL[t�FRP�GH�O·DGMXGLFDFLy�GH�

concursos. 
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��Adaptar les ordenances fiscals al nivell de renda dels usuaris, de manera que es tingui en 

compte la renda familiar i el número de persones que composen la unitat familiar. Garantir unes 

polítiques públiques i pressupostar els recursos i instruments suficients per a la lluita integral contra 

OD�SREUHVD��$IDYRULU�GLQV�HO�PXQLFLSL�OD�LQWHJUDFLy�VRFLDO�GH�SHUVRQHV�LPPLJUDGHV�L�OD�FRQYLYqQFLD�

UHVSHFWXRVD�DPE�OHV�GLIHUqQFLHV�

���'HVWLQDU�D�VROLGDULWDW�L�FRRSHUDFLy��WDO�FRP�YD�DSURYDU�HO�3OH�0XQLFLSDO�GH�GHVHPEUH�GH�������

O·���GHOV�LQJUHVVRV�GHO�SUHVVXSRVW�WRWDO�FRQVROLGDW�GH�O·$MXQWDPHQW�L�GLVWULEXLU�OR�WDO�FRP�UHFXOO�OD�/OHL�

GH�)RPHQW�GH�OD�3DX��GLVSRVLFLy�DGG��D��������$MXW�DO�'HVHQYROXSDPHQW��$2'���L������SHU�D�

3URPRFLy�GH�&XOWXUD�GH�OD�3DX��,QFRUSRUDU�HOV�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�HQ�WRWHV�

les polítiques socials municipals, com a acord global que afectarà a les condicions de vida del tot el 

PyQ�L�DO�VHXV�KDELWDQWV��&RQWUDFWDU�XQ�WqFQLF�D�D�O·jUHD�GH�FRRSHUDFLy�SHU�WDO�G·DVVHVVRUDU�OHV�

HQWLWDWV�GH�FRGHVHQYROXSDPHQW��JDUDQWLU�XQV�SURMHFWHV�GH�FRRSHUDFLy�HIHFWLXV�L�HILFLHQWV��L�GRQDU�D�

FRQqL[HU�D�OD�FLXWDGDQLD�OD�WDVFD�TXH�UHDOLW]HQ�

���)HU�IURQW�D�OD�LPSXQLWDW�GH�O
HYDVLy�L�HO�IUDX�

fiscal implementant els compromisos aprovats 

SHO�3OH�GH����GH�JHQHU�GH������LQFORVRV�HQ�OD�

moció que declarava el municipi de Girona 

“Zona lliure de paradisos fiscals”. Actuar proac-

WLYDPHQW�L�VHU�UHIHUHQW�GLQV�OD�´$VVRFLDFLy�;DU[D�

GH�0XQLFLSLV�SHU�O·(FRQRPLD�6RFLDO�L�6ROLGDULDµ�

GH�OD�TXDO�O·DMXQWDPHQW�GH�*LURQD�HQ�IRUPD�SDUW�

GHV�GH�OD�VHYD�FRQVWLWXFLy�HO�PDLJ�GH�������

7HQLU�FRPSWHV�REHUWV�D�OD�EDQFD�qWLFD�GH�

PDQHUD�IXQFLRQDO�L�QR�VLPEzOLFD��)HU�DOJXQHV�

RSHUDFLRQV�VLJQLILFDWLYHV�HQ�ILQDQFHV�qWLTXHV��L�

GRQDU�D�FRQqL[HU�DTXHVW�FRPSURPtV�D�OD�FLXWD-

GDQLD��,QFRUSRUDU�FULWHULV�qWLFV�HQ�HO�FRQVXP�GH�

O·DGPLQLVWUDFLy�PXQLFLSDO�L�WDPEp�HQ�DTXHOOV�

serveis contractats i conveniats, que permetin 

assegurar la compra de productes de comerç 

MXVW�R��HODERUDWV�OOLXUHV�G·H[SORWDFLy�L�LQMXVWtFLHV��

,QFORXUH�FULWHULV�VRFLDOV��GH�SUR[LPLWDW�L�GH�

respecte als drets humans, la cultura de la pau, 

la solidaritat i el medi ambient en els plecs de 

FRQWUDFWDFLy�GH�VHUYHLV��6HJXLU�HVWULFWDPHQW�OHV�

indicacions del “Protocol per a la Contractació 

5HVSRQVDEOH�GH�O·$MXQWDPHQW�GH�*LURQDµ�

DSURYDW�HO�������������*DUDQWLU�TXH�HOV�WUHEDOOD-

dors de les empreses contractades per serveis 

R�DGMXGLFDFLy�G·REUHV�WLQJXLQ�XQHV�FRQGLFLRQV�

ODERUDOV�MXVWHV�EDVDGHV�HQ�HOV�FULWHULV�GH�O·2,7�L�

referendades en un conveni col·lectiu. 

��)HU�IURQW�D�O
HPHUJqQFLD�KDELWDFLRQDO��JDUDQ-

WLQW�HO�GUHW�D�O
KDELWDWJH�L�O·DFFpV�DOV�VXEPLQLVWUD-

PHQWV�EjVLFV��DLJXD��HOHFWULFLWDW�L�JDV��D�WRWD�OD�

població, amb mesures i recursos adequats. 

Dinamitzar i donar una utilitat pràctica a la Taula 

0XQLFLSDO�SHO�'UHW�D�O·+DELWDWJH��,QFUHPHQWDU�OD�

ERUVD�G·KDELWDWJHV�GH�OORJXHU�VRFLDO�SUHVVLRQDQW�

OHV�HQWLWDWV�EDQFjULHV�SHUTXq�HQ�FHGHL[LQ�HQ�

condicions dignes per als programes de lloguer 

VRFLDO��3URPRXUH�QRYHV�IRUPHV�G
DMXGDU�OD�

FLXWDGDQLD�D�DFFHGLU�D�O
KDELWDWJH�L�UHYLVDU�HOV�

UHTXLVLWV�SHU�HQWUDU�D�OD�ERUVD�G
KDELWDWJH��WHQLQW�

en compte la situació socioeconòmica actual. 

(VWDEOLU�QRUPDWLYHV�TXH�SHU�WDO�GH�FRQWURODU�O·~V�

dels habitatges i delimitar el nombre de pisos 

turístics. 
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