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Benvolguts convilatans, 

El que teniu a les mans és el nostre programa 
per a les properes eleccions, un programa que 
s’ha fet pensant en les persones, visualitzant el 
poble que volem, amb la voluntat de col·laborar 
a fer un nou país, i conscients que som ciutadans 
d’un món que ha de ser més solidari, més net i 
sense desigualtats. 

Pensant en les persones, posem èmfasi en la 
política social i a intentar resoldre els problemes 
que tenim els llagosterencs a causa d’aquesta 
crisi que sembla no acabar mai. Un poble no és 
feliç si viu amb l’angoixa de la precarietat laboral 
i econòmica, si un percentatge elevat de la 
població no pot assegurar el plat a taula, si no té 
resolt el problema de l’habitatge o està al llindar 
de la pobresa energètica. 

Llagostera, a més, té uns dèficits estructurals que cal abordar d’una vegada per totes. 
No és un camí fàcil, però cal començar a caminar. Cal treballar per tenir un geriàtric 
que millorarà la qualitat de vida de la població gran resident. Cal fer una estructura 
viària racional que no creï barreres entre diferents sectors del poble. Cal resoldre els 
punts negres pel que fa a la seguretat viària, amb rotondes, semàfors i eixamplament 
de  voreres. Cal, en definitiva, fer de Llagostera un poble segur i amable. 

Llagostera ha de ser el poble de tots els que ens l’estimem. I ens estimem allò que 
construïm. Per això tots hi hem de participar. Però no podem confondre participació 
amb informació. La informació és el pas previ cap a la veritable participació ciutadana. 
Tots hem de decidir quines infraestructures volem, com i on les volem; entre tots hem 
de decidir les actuacions en el món de la cultura, de l’esport, del foment de l’economia, 
de la pagesia... En aquest sentit, la recuperació del funcionament dels consells 
participatius i la creació de nous consells és bàsica. 

Volem traspassar aquesta política participativa al conjunt de la ciutadania. Volem 
lluitar perquè el poble de Catalunya decideixi el seu futur. Per això estarem al costat de 
les institucions i la societat catalana en el procés sobiranista. Creiem que l’única via 
possible és la independència de Catalunya, i treballarem perquè la població defensi 
aquesta opció, però per sobre de tot lluitarem perquè tothom opini, i ens 
comprometem a assumir democràticament la decisió popular. 

Aquest nou país, aquest nou poble en què somiem serà una part del món, un món que 
volem just i net. La nostra actuació tindrà en compte el respecte al medi ambient i 
l’interès a contribuir en la seva defensa, amb una política energètica sostenible, i una 
gestió de l’aigua i dels recursos naturals que permeti la conservació del planeta. 

Des de l’Ajuntament, lluitarem per defensar el nostre programa, dintre de l’absolut 
respecte a la pluralitat política. Ens trobem en una situació de majoria absoluta, en 
què la visió única no permet aportacions enriquidores i que porta a la desmobilització. 
Es necessita fer patent l’existència d’alternatives i la necessitat de diàleg enfront del 
monòleg.  

Totes aquestes consideracions guiaran la nostra actuació en els propers quatre anys, 
que esperem que siguin d’un ajuntament plural, d’un govern que el formarà l’equip 
guanyador, però que ha de ser amb un consistori DE TOTS. 

Per ser-hi tots, hi faltes tu 

Toni Navarro 
Candidat d’ERC a l’alcaldia 
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INICIATIVES CONTRA LA CRISI 

 Aplicar una tarifa plana que doni facilitats en el 
pagament d'impostos, i una tarificació social a les 
taxes municipals, aplicant bonificacions o 
exempcions per criteris de renda 

 Revisió integral de l’IBI 

 Limitar la retribució del conjunt dels regidors i 
alcalde a 9.300€ mensuals totals com a màxim. 
Això suposarà un estalvi de més de 1.491,5€ 
mensuals respecte a l’actual legislatura i 71.592 € al 
llarg del mandat 

 Desenvolupar projectes locals a través de plans d'ocupació per a 
professionals del municipi en atur 

 Potenciar la contractació de llagosterencs en situació d´atur entre les 
empreses adjudicatàries de l'Ajuntament 

 Posar en funcionament el Consell social que, prioritàriament, treballi 
per resoldre les necessitats socials conseqüència de la crisi 

 Fer un Pla d’habitatge que inclogui el cens d’habitatges buits i les 
necessitats de la població en aquest camp 

 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 Coordinar i potenciar més accions i programes de Serveis Socials amb 

el Consell Comarcal del Gironès 

 Establir un sistema de beques per activitats d’estiu i extraescolars 

 Fixar un mínim d’1 % d’inversió social en el pressupost municipal 

 Destinar un 1% a solidaritat i cooperació 
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POLÍTIQUES PARTICIPATIVES 
 Impulsar la democràcia digital creant una plataforma web de 

consultes que permeti votar als vilatans sobre tots els temes d’interès 
general d’una forma ràpida i senzilla, actuant d’acord amb els resultats 

 Recuperar el funcionament del Consell d’Entitats 

 Obrir l'accés als ciutadans, mitjançant un enllaç web, a l'estat actual del 
pressupost de l'Ajuntament i a quins han estat els darrers moviments 

 Desplegar en la seva totalitat el Reglament de Participació Ciutadana  

 Limitar temporalment a dos mandats consecutius els càrrecs electes 

 

CULTURA 
 Destinar un treballador de l’Ajuntament a fer tasques de suport a les 

entitats davant dels problemes de gestió que suposa la nova Llei de 
transparència 

 Afavorir projectes de recuperació d’oficis tradicionals i artesanals, 
com a millora de la relació entre generacions i conservació del nostre 
patrimoni cultural i humà 

 Fomentar la lectura mitjançant la distribució de llibres en totes les 
sales d’espera de dependències municipals a disposició de qui els 
vulgui agafar 

 Ampliació de plafons i altres sistemes informatius on les entitats i 
associacions de Llagostera es puguin anunciar 

 

 

En les properes eleccions sorgiran els nous ajuntaments que 
protagonitzaran la fase decisiva del procés. És clau disposar d’alcaldes, 
regidors, consistoris i municipis compromesos amb l’exercici del dret a 
decidir i l’assoliment de la independència. 

 

                            Abans  del 24 de maig    Després del 24 de maig 
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EDUCACIÓ 
 Sol·licitar al Departament d’Ensenyament una oferta d’estudis de 

Cicles Formatius de grau mitjà i superior al nostre municipi, 
especialment aquells relacionats amb Comerç i màrqueting, Turisme i 
Gestió forestal 

 Donar continuïtat al Projecte Singular (Aula Oberta) de l’Institut de 
Llagostera, per a alumnes amb dificultats de seguiment en el darrer 
curs de l’ESO 

 Donar continuïtat a l’Escola d’Adults, coordinant-nos amb municipis 
propers per assegurar l’oferta 

 Crear la figura del tècnic d'educació que recuperi el que va ser el Pla 
Educatiu d’Entorn i que coordini les activitats entre centres educatius, 
famílies i serveis extraescolars 

 

 

ESPORTS 

 Ampliar el ventall de zones dedicades a la pràctica esportiva 

 Actualitzar el MIEM (Mapa d’instal·lacions esportives municipals) com 
a full de ruta viable de les actuacions en un futur 

 Racionalitzar les quotes dels esportistes els clubs dels quals estan 
sota l’empara del Patronat, vetllant per tal que tothom qui vulgui 
practicar esport no hagi de renunciar-hi per motius econòmics 

 Crear noves vies verdes que uneixin urbanitzacions, veïnats i casc 
urbà i millorar la senyalització de les existents 

 Renovar el parquet del Pavelló d’esports 
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 Connexió Canigó –Almogàvers 2011      Connexió Canigó –Almogàvers 2015 
 

 
URBANISME 
 Desenvolupar el projecte de connexió del carrer Canigó amb el carrer 

Almogàvers 

 Projectar una plaça porxada C/Almogàvers/Canigó on ubicar-hi un nou 
mercat el dissabte 

 Adequar l’accés de la C-35 a la zona del Cementiri 

 Reclamar l'execució de la rotonda de la plaça del Carril 

 Crear aparcament alternatiu a la zona del Carril 

 Aplicar una reordenació viària que millori l’accessibilitat a tots els 
nivells 

 Eixamplar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i soterrar i 
millorar serveis  

 Regularitzar les urbanitzacions no recepcionades 

 Instal·lar un ascensor a l'Ajuntament i adequar l’edifici amb sortides 
d’emergència 

 Instal·lar semàfors davant del parc de la Torre 

 Crear un accés peatonal des de la Rotonda de Caldes al Carril Bici (La 
Barrera) 

 
SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT I NOVES TECNOLOGIES 
 Ampliar els punts d’accés a xarxa Wi-Fi pública 

 Millorar el control de la recollida selectiva i del bon ús de les àrees 
d'emergència 

 Promocionar l'ús d'energies renovables i sistemes eficients, amb 
incentius fiscals i canvi d’ordenances reguladores 
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PAGESIA 
 Crear un Consell de pagesia, que amb reunions periòdiques analitzi i 

faci propostes d’actuació sobre tot allò que afecti el món rural (rieres, 
aqüífers, camins...) 

 Afavorir la modernització d'instal·lacions d'ús agrícola quan suposi 
una millora cap a un model ecològic, d’habitabilitat o per assegurar la 
viabilitat de l’explotació 

 Reforçar la policia de proximitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMERÇ 

 Impulsar un mercat els dissabtes de 
productes locals, de temporada i de segona 
mà, desenvolupant campanyes de promoció 
d’aquests productes 

 Afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi defensant el model 
del petit comerç enfront del de les grans superfícies, conjuntament 
amb la Unió de Botiguers 

 Col·laborar en el desenvolupament urbanístic dels sectors industrials 
previstos en l'actual planejament, prioritzant els sectors de Can 
Coixinera i Can Roig, i desestimant el projecte de Can Boada 

 Afavorir l'establiment de noves empreses a la zona industrial 
mitjançant incentius fiscals i promovent l'esperit emprenedor i 
innovador, especialment entre el jovent 
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SALUT 
 Reclamar al Departament de Salut la millora de l'assistència sanitària i 

exigir la no afectació de les retallades al servei del CAP 

 Reclamar més hores d'atenció del pediatra i altres especialistes 
(psicòleg, llevadora, 
dentista, ginecòleg, etc.) 

 

GENT GRAN 

 Construir la nova 
Residència geriàtrica, més 
accessible i amb 
instal·lacions més 
modernes 

 Crear un Consell de la Gent 
gran com a canalitzador de 
les inquietuts d’aquest 
sector d’edat, amb 
representació al Consell d’Entitats 

 Fomentar projectes d’intercanvi intergeneracional (Avis a l’escola, 
Projectes solidaris des de l’Institut…) 

 Facilitar els desplaçaments a la piscina coberta més accessible 

 Revisar el funcionament de la Llar dels jubilats, per promoure 
l'activitat social i un envelliment actiu i saludable 

 Potenciar l'assistència domiciliària a persones en situació de 
dependència, amb personal vinculat a la Residència geriàtrica i als 
Serveis Socials  

 

JOVES 

 Dinamitzar el Consell de Joventut 

 Elaborar un pla d’usos de l’edifici de la Casa de les Vídues 

 Oferir feina als joves durant els mesos d'estiu a través de brigades 
joves i camps de treball 

 Informar i facilitar als joves l'accés de la borsa de lloguer d'habitatges 

 Reforçar el paper de l’educador de carrer, imprescindible per 
involucrar els joves i els adolescents en la vida associativa i cultural i 
per desenvolupar un treball de prevenció de conductes de risc 
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ERC, signa els documents de l’ANC i de l’AMI de compromís cap a la 
independència 
 
DOCUMENT DE L’ANC  
La candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), del municipi de Llagostera, és conscient 
del repte políticament transcendent que viu el país arran del procés per constituir un nou Estat 
independent per a Catalunya. També és sabedora del paper especialment important que hi tenen els 
municipis, així com de la necessitat d'impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per 
continuar donant fortalesa, legitimitat i suport al procés. Per això, els membres que  integren aquesta 
candidatura, en el cas de ser elegits com a regidors/es o alcalde del nostre ajuntament, ens 
comprometem a:  
 Proposar al primer Ple municipal ordinari la continuïtat del nostre ajuntament a l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI) i a tenir-hi un paper actiu.  

 Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer que les eleccions al 
Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i que les guanyin les forces que 
incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un Estat independent en el seu programa.  

 Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una majoria 
independentista al Parlament, proposarem que el nostre ajuntament, amb l’alcalde al capdavant, es 
posi a disposició del govern del país per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució de 
l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol.  

 Proposar que l’alcalde, com a màxima autoritat i representant legítim de tots els veïns/es del 
municipi de Llagostera, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar 
suport al procés d'emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o 
suprimissin les institucions catalanes d'autogovern, aquesta Assemblea hauria d'assumir la 
governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat 
democràtica i institucional.  

. . .  

  
DECLARACIÓ MUNICIPALISTA DE CERVERA  
Les eleccions municipals que es celebraran el dia 24 de maig de 2015 han de suposar molt més que una 

acció per configurar el govern de pobles, ciutats i viles de Catalunya. Els ciutadans i ciutadanes votaran 

els seus alcaldes i alcaldesses però també, amb el seu vot, s’expressaran clarament sobre el futur polític 

del nostre país, un sentiment que va començar a florir a la manifestació del 10 de juliol de 2010 i que ha 

quedat ben palès en les darreres concentracions del dia 11 de setembre, ara amb l’horitzó de les eleccions 

plebiscitàries del 27 de setembre. Per tot això, l’Associació de Municipis per la Independència proposa a 

les candidatures que es presenten a les eleccions municipals del proper mes de maig del 2015 que 

subscriguin els següents:  

ACORDS  

1. Respectant sempre la plena autonomia de cada municipi, donar prioritat a les aliances de govern 

entre tots els partits compromesos a treballar inequívocament per l’exercici de l’autodeterminació 

de Catalunya i amb l’objectiu d’assolir, durant el proper mandat municipal, la plena sobirania de la 

nació catalana.  

2. Incorporar la següent fórmula en la presa de possessió de cada electe local, en ple de constitució de 

la nova legislatura municipal que tindrà lloc el dia 13 de juny de 2015. Un cop realitzat l’acte de 

jurament o promesa, afegir-hi de forma personal: ‘Per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la 

Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 

l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, 

L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ’.  

3. Reafirmar el compromís dels nous ajuntaments per la transparència, la lluita activa contra la 

corrupció, el foment de la participació dels ciutadans en els afers municipals, així com prioritzar 

polítiques basades en la igualtat d'oportunitats, el manteniment dels serveis públics, pensant en els 

conciutadans que més pateixen, i més ho necessiten.  

4. Iniciar des del mateix moment de la constitució dels nous ajuntaments, al costat de l’Assemblea 

Nacional Catalana, Òmnium Cultural i altres entitats, un període transitori de màxima inclusió i 

unitat d'acció de totes les organitzacions i partits polítics compromesos amb el procés a fi de 

garantir la victòria del conjunt de les forces sobiranistes a les eleccions del 27 de setembre.  



 

 

2. ÀLEX PUIG 
MAYOL 

42 anys. Serraller i 
tècnic d’ambulància 

del SEM.  
Membre de l’ADF i 

President de la Creu 
Roja Llagostera 

Independent 

3. QÚIM CASTELLÓ 
BOADAS 

63 anys. Jubilat. 
Membre de l’ADF, Bell 
Matí, Manaies i Secció 

Local de l’ANC 
Independent 

4. SÍLVIA FÀ 
CATEURA 

35 anys. Direc tora de 
centre educatiu 

d’Educació Especial 
Membre de la Colla 

Gegantera 
Independent 

5. ANGELINA 
MORAGAS FONT 
46 anys. Empleada 
d’empresa càrnica.  
Simpatitzant d’ERC 

6. ÀNGEL 
OLIVERAS ROVIRA 
23 anys. Graduat en 

Química.  
Independent 

7. IMMA PETIT 
GUINART 

48 anys.  
Administrativa i 

estudiant de la UOC 
Membre de la Secció 

local de l’ANC 

8. XEVI CASAS 
COMAS 

30 anys. Mestre 
d’Educació Primària i 
programador musical. 

Independent 

9. LÍDIA MARZO  
53 anys.  

Monitora d’educació 
física i de sardanes. 

Independent 

10. JOSEP M. 
CODINA TOBÍAS 
22 anys. Graduat en 

Filologia. 
Independent 

11. FINA 
LLAGOSTERA PUIG 
59 anys. Venedora de 

l’ONCE 
Independent 

12. EDUARD DÍAZ 
CAPALLERA 

26 anys. Llicenciat en 
Història i doctorand 

Independent 

13. EUGÈNIA 
COMAS ALSINA 

43 anys. 
Administrativa i 

estudiant de la UOC 
Independent 
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14. BERTO 
VENTURA 
BRUGULAT 

63 anys. Jubilat. 
Membre de la Secció 

Local de l’ANC 
Independent 

15. ESTHER ALSINA 
SOLÀ 

33 anys. Mestra 
d’Educació Infantil a 

l’escola Puig de 
Cadiretes 

Independent 

16. XEVI ROS BLAY 
53 anys. Tècnic 

electrònic.  
Independent 

17. MONTSE 
ALBERTÍ 

CAÑIGUERAL 
43 anys. Professora 

d’autoescola.  
Independent 

18. MIQUEL 
AGUADO LÓPEZ 

37 anys.  
Transportista. 

Membre de l’ADF i la 
Creu Roja Llagostera  

Independent 

19. XAVIER PUYOL 
NAVARRI 

41 anys.  Diplomat en 
Ciències Empresarials. 

Cap comercial. 
Independent 

20. MIREIA 
PUIGDEMUNT 

RAMOS 
34 anys.  

Administrativa 
Presidenta de la Penya 

Els Golfus 
Independent 

21. DANI DAUNIS 
LLOBET 
35 anys.  

Professor de 
secundària 

Membre de Llagostera 
Solidària 

Independent 

22. ALBERT 
DOMÈNECH 
SALVADOR 

49 anys. Llicenciat en 
geografia i mestre 

d’Educació Primària 
Independent 

23. IRENE COMAS 
ALSINA 

38 anys. Filòloga a 
l’Institut d’Estudis 

Catalans 
Militant d’ERC 
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