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Fem-ho possible, transformem Figueres!

Senzillesa, honestedat, empatia, credibilitat, diàleg, valentia,

 i fermesa per prendre decisions. Un projecte clar, modern i

 innovador que retorni l’esperança als figuerencs i figuerenques.

 Sumant talent, energia i estima cap a Figueres

Sí, tenim per davant un repte gens senzill però al mateix temps 

apassionant. Des dels barris, amb la complicitat I el compromís 

de tots els qui ens estimem la ciutat. 

Sí, l’equip d’Esquerra Figueres som la garantia perquè la ciutat 

entri de ple al segle XXI, deixant enrere polítiques del passat i 

afrontant els reptes presents per garantir el futur que ens 

mereixem. Un equip integrat per gent preparada, valenta, 

que pren partit per tirar endavant una ciutat que ho reclama a 

crits. Professionals compromesos amb el conjunt de la societat.
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Figuerencs i figuerenques que s’estimen la ciutat i que volen 

aportar el seu gra de sorra a un projecte innovador, modern 

per afrontar els reptes que tenim per davant. Un projecte 

il·lusionador amb l’objectiu de treballar per la Figueres que tots 

ens estimem. 

Una Figueres amb una potencialitat no aprofitada. 

Una Figueres que, amb un projecte ambiciós, professional i 

compartit, tornarà a atraure el figuerenc i el visitant. Perquè 

Figueres no té fronteres i, amb la sinergia i complicitat de 

tothom deixarem clar que invertir a Figueres és rendible. 

Perquè Figueres també es ciutat educadora, Figueres 

és cultura, Figueres és ciutat emprenedora, Figueres pot ser 

més justa i cohesionada. Només amb la implicació de tothom

ho farem. 

Facilitem-ho! Despertem!
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Una Figueres emprenedora tecnològicament i de manera

 sostenible. Potenciant el foment de l’activitat econòmica, 

diversificant el model productiu i generant ocupació 

professional i de qualitat.

Sí a una ciutat endreçada, neta i segura. Un ciutat còmoda

 per viure-hi i treballar-hi.

Sí a una ciutat d’oportunitats, una ciutat justa, que prioritzi

 el benestar de tots els veïns.

Sí a una ciutat inclusiva on tots som ciutadans de primera.

Sí a una ciutat que retingui el talent jove.

Sí a una ciutat que atrau, que cohesiona, que emprèn

 i que dinamitza.

Sí a una ciutat de tothom i per a tothom.

Sí a Figueres

Sí a un nou futur per a Figueres
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       Impulsarem la Formació Professional / Formació Professional per

 l’Ocupació coordinadament a la comarca: cicles formatius de logística, 

agraris.../ vinculats directament al teixit empresarial que en faciliti l'accés 

existent i de futur. 

       Treballarem amb les persones beneficiàries de la renda garantida de 

ciutadania un pla efectiu d’acompanyament que faciliti el seu accés al món

 laboral. 

       Promourem l’acompanyament a les empreses de nova creació i la seva 

sostenibilitat en els primers cinc anys. 

       Apostarem per la formació en idiomes aprofitant les institucions 

educatives existents amb especial preferència en promoure el francès.

TREBALL I BENESTAR: Són les claus d’una transformació de la 

ciutat de Figueres. Els eixos econòmic i social van de la mà en 

l’articulació de polítiques de canvi en profunditat de la realitat

 actual de la ciutat. 

La millor política social és el treball digne (Dolors Bassa)
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       Farem participar les empreses com a actors formadors dels treballadors, 

aplicant un model basat en la innovació que generi beneficis per a 

treballadors i les empreses. 

       Sincronitzarem el lideratge polític i tècnic: Ajuntament-Generalitat-

Entitats-Empreses

       Reordenarem la prestació dels serveis socials i assistencials i aprofitarem

 el sector com un motor de generació d’ocupació.

        Crearem un àrea de drets socials a l’ajuntament, per impulsar i 

implementar polítiques igualitàries i lluitar contra la feminització de la 

pobresa.

       Potenciarem el treball com l’eix principal de les polítiques socials de la 

ciutat, impulsant formació, incentius i l’empoderament de la ciutadania. 

        Promourem el treball coordinat entre totes les administracions i entitats 

a l'àmbit comarcal per tal d’optimitzar els recursos i oferir un millor servei.
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       Ordenarem i promourem nous plans i instruments per l’acollida de la 

nova ciutadania amb la finalitat d'harmonitzar els fluxos migratoris a la ciutat

 (empadronament, serveis, educació..)

       Afavorirem la mediació comunitària com un instrument de cohesió 

social.  

       Desenvoluparem de forma extensa i intensa tot el contracte programa 

amb  la Generalitat. 

       Impulsarem la transformació del barri de Sant Joan, a nivell urbanístic, 

educatiu, comunitari, social i potenciant l’empoderament de les dones de la 

comunitat gitana com a motor de canvi. 

      Garantirem els drets de les persones amb diversitat funcional en el 

conjunt de les polítiques municipals

      Crearem un Centre de Noves Oportunitats per treballar de forma 

coordinada amb les unitats educatives compartides i els centres oberts 

per lluitar contra l’abandonament escolar. 
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    incentivarem les iniciatives de creació de places de pisos assistits o 

assistencials per a gent gran que garanteixin la seva autonomia en un marc

de seguretat, i evitin l’aïllament i la solitud de les persones mes vulnerables.

        Garantirem la construcció de la segona residència per a la Gent gran 

complint amb l’acord assolit amb la conselleria de Treball, Afers Socials 

i Família de la Generalitat de Catalunya. 
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        Treballarem per aprovar el nou POUM amb unes directrius que 

garanteixin un model de ciutat compacta i diversa que aposta per la 

rehabilitació dels espais i la lluita contra la segregació urbana.

       Redactarem i aprovarem un Pla de Barris per millorar l’espai públic: els 

carrers i les places dels nostres barris. En farem una prioritat i l’executarem 

al llarg del mandat.

       Reforçarem la Comissió d’Espais Buits per gestionar solars i buits 

urbans per obrir-los a la ciutadania: creant parcs, aparcaments o places, 

entre d’altres propostes.

URBANISME, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ: .Apostem per 

una ciutat amable i participativa, sostenible i amb bons 

equipaments, per millorar la qualitat de vida dels figuerencs i

 figuerenques, i generar més i millors oportunitats socials i 

econòmiques
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       Propulsarem polítiques efectives de rehabilitació urbana per fomentar

 la compacitat i cohesió. I les fomentarem amb ajudes que portin aparellada

 l’obligació de rehabilitar els edificis. Per exemple: en cas que es rehabiliti 

una planta baixa per instal·lar-hi un negoci, l’ajuda implicaria l’obligació de 

rehabilitar les plantes superiors.

        Impursarem l’Oficina Municipal de l’Habitatge i estudiarem vies de 

finançament, públiques i concertades per facilitar la rehabilitació i la creació 

d’habitatge protegit.

        Redactarem un Pla d’Equipaments per detectar les potencialitats i 

mancances,  estructurar les necessitats així com detallar les aliances per 

poder-los aprovar. Aquest Pla en definirà els usos i el model de gestió per 

poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

        Aprovarem la divisió de la ciutat en districtes. Crearem la figura del 

regidor de districte I impulsarem els pressupostos participatius, amb 

una estructura participativa i executiva. 
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         Potenciarem canals de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament.

        Redactarem un nou Pla de Mobilitat, per millorar la sostenibilitat de la 

mobilitat urbana, posant especial èmfasi en la planificació i la millora del

 transport urbà municipal i la gestió dels espais d’aparcament (dissuasius i 

zones blanques, blaves i verdes), perquè responguin a les necessitats dels 

veïns i usuaris dels diferents barris, però també a les dels visitants.  

         Impulsarem la xarxa de carrils bici i ciclovies per impulsar l’ús de la 

bicicleta com a mitjà de transport. Alhora que en regularem la circulació, com 

també d’altres mitjans de transport com els patinets elèctrics.  

       Instarem les administracions estatals a eliminar les vies de tren en 

superfície pel centre de la ciutat en el menor termini possible. Estudiarem les 

diferents opcions per a les noves rondes de circumval·lació de la ciutat, i 

treballarem per sumar complicitats amb altres institucions per fer-les 

possibles en el termini més breu possible. 
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        Crearem una taula participativa i consultiva amb les entitats 

animalistes de la ciutat per establir un diàleg fluid amb temes vinculats 

als drets dels animals.

        Treballarem per declarar Figueres ciutat amiga dels animals de 

manera efectiva

        Crearem un cos de vigilants municipals amb competències cíviques

 que garanteixin el control i gestió de residus, així com el manteniment 

de la neteja dels carrers de la ciutat.

        Garantirem el control exhaustiu dels serveis públics concessionats 

responsables de la neteja de la ciutat.

        Revisarem i actualitzarem l’ordenança de tinença d’animals i la 

dotarem dels recursos necessaris pel seu compliment efectiu.
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SEGURETAT I CONVIVÈNCIA : Garantir la convivència, preservar

 l’espai públic i millorar la seguretat és una obligació per 

qualsevol govern de la ciutat. 

Per fer-ho cal disposar de totes les eines, mitjans i recursos

 econòmics necessaris. Treballar de forma coordinada amb les 

diferents àrees que composen l’Ajuntament per establir plans 

de desenvolupament comunitari que impliquin  la ciutadania, 

treballar de forma coordinada amb els diferents cossos de 

seguretat, i establir un pla de xoc efectiu de mesures preventives

 i d’acció que es consolidi a mitjà i llarg termini. 

Figueres ha de ser una ciutat cívica i segura. El dret de qualsevol

 ciutadà a sentir-se segur a la seva ciutat és inqüestionable i 

ineludible per qualsevol govern. 
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         Millora tecnològica de la Policia Local: facilitarem la relació amb la 

ciutadania amb la implementació d’una APP d’alertes que notifiqui les 

incidències socials, de seguretat o d’alteració de la convivència.

       Estudiarem i racionalitzarem la implementació de càmeres de 

videovigilància per recolzar la investigació del delictes i assegurar la 

resolució dels casos.

          impulsarem la creació d’una unitat canina pròpia i reforçar el 

patrullatge a peu per la ciutat.

       Impulsarem la creació de plans de desenvolupament comunitari 

a tots els barris que afavoreixin el conjunt entre les àrees de seguretat 

ciutadana, Habitatge, Salut, Serveis Socials i Assessorament Jurídic.  

       Treballarem amb les comunitats de veïns la seguretat dels seus edificis

 i els accessos. Establirem un pla de control per evitar el frau en els 

subministraments i  facilitarem la supervisió de l’empadronament
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        Crearem una plantilla de vigilants municipals amb competències 

cíviques i de millora de la convivència donar suport la tasca de la Guàrdia 

Urbana. 

          Complirem amb la ràtio de 2 agents de Guàrdia Urbana per cada

 1.000 habitants

      Eliminarem els punts foscos de la ciutat amb la millora de l’enllumenat 

públic afavorint la percepció de seguretat de la ciutadania.

        Establirem una periodicitat ordinària de la Junta de Seguretat Local per

 garantir la correcta coordinació entre tots els cossos de seguretat.

        Revisarem i actualitzarem l’ordenança de civisme i la dotarem dels 

recursos suficients per garantir-ne el seu compliment.
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COMERÇ

Sí 
a Figueres



        Crearem un programa de suport a la contractació de persones joves i 

majors de 45 anys en el sector Comerç

        Promourem  el traspàs d’empreses familiars a nous propietaris que en

 conservin el format per assegurar la continuïtat del petit comerç.

         Ampliarem les ajudes als nous comerços a i a aquells que ja existeixen. 

Apostarem pel comerç de barri i de proximitat amb bonificacions del 

95% en la llicència d’activitat i d’obres.

Durem a terme un Pla de control i seguiment dels permisos d’obertura

      Consensuarem una política d’horaris comercials amb el teixit comercial

i en promourem l’harmonització. 

COMERÇ: El valor social del comerç va més enllà del seu sentit 

econòmic; una ciutat sense comerç és una ciutat sense vida. 

Apostem per un comerç que fa la ciutat atractiva, que genera 

llocs de treball, seguretat i riquesa. 
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        Crearem la regidoria de Comerç com un espai de comunicació per al 

sector per tal de prendre decisions consensuades: consell, regidoria...

        Posarem ordre en les zones de càrrega i descàrrega i impulsarem la 

creació de miniplataformes de distribució de mercaderies per tal de 

minimitzar l’impacte de les furgonetes de repartiment en la circulació de la 

ciutat i en les emissions de gasos contaminants.

        Trencarem l’estacionalitat amb un pla de promoció lligat als atractius 

de la ciutat.

        Promourem l’especialització del comerç per assegurar la pervivència 

del comerç tradicional.

        Implementarem un sistema de senyalització simplificat, aplicant nous 

models digitals compatibles amb les plataformes mòbils.
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       Promourem l’actualització de l’ordenança de retolació de comerços

 per harmonitzar la imatge de la ciutat. 

       Promourem els productes de proximitat establint un calendari anual 

lligat a la seva comercialització.

       Coordinarem el calendari de fires tradicionals i artesanes i establirem 

un model per crear-ne de noves.

       Apostarem per una política d’aparcament lligada al model comercial

 de la ciutat. 

        Reduirem el preu de la zona blava amb incentius en els pàrquings 

existents (gratuïtat de la primera hora). Replantejarem les zones blaves

 i verdes.

        Renegociarem amb les concessionàries de pàrquings per aconseguir

 millors tarifes i gratuïtat de la primera hora 

        Afavorirem inversions que reactivin i generin sinergies en el conjunt 

del teixit comercial de la ciutat.
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EDUCACIÓ: l’educació  constitueix  per  a  nosaltres  un  

dels  principals  eixos  de  l’acció  política,  amb l’objectiu  

de  fer la nostra  societat  més  justa  i  equitativa.  L’escola  

és un  dels  àmbits  en  el  qual  es reflecteixen  de  manera

més  evident  les  situacions  de  desigualtat.  És  per  

això  que  des  de l’Ajuntament  contribuirem  a  donar  

respostes  als  reptes  educatius  i  socials  que  ens 

planteja la  ciutat.  Una  educació  que  ha  de  ser  

l’instrument  per  a  la  reducció  d’aquestes  desigualtats

i com  la   base  de  la  cohesió  social.   L’educació  és  

un  repte  de  la  mateixa  societat i  serà  una  prioritat  

de  la  nostra  ciutat.
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       Promourem un pacte educatiu de ciutat amb tots els grups polítics 

establint línies estratègiques consensuades.

       Farem un estudi diagnòstic de l’educació a Figueres per elaborar 

un pla estratègic educatiu i un pla de xoc contra la segregació.

       Garantirem la construcció de l’escola Carme Guasch i Darné. Serà 

una de les nostres prioritats en aquest mandat i per això dedicarem un 

gran esforç a fer que les administracions implicades compleixin els 

compromisos adquirits amb la ciutadania figuerenca i amb els usuaris 

actuals i futurs d'aquesta escola. 

        Promourem la creació d’una nova escola per donar servei a la zona 

 nord-oest.

        Transformarem l’escola Pous i Pagès  en un centre de referència 

de noves oportunitats per donar resposta a l’abandonament escolar. 
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       Reforçarem i ampliarem els espais familiars de les llars municipals 

per tal que cada espai creï un projecte propi i disposi del suport d’un 

educador social.

       Millorarem i ampliarem els equipaments educatius de la ciutat

(biblioteques, bucs d’assaig, centres/aules d’estudi…) i n’adequarem 

l’horari a les necessitats dels usuaris.

       Facilitarem els desplaçaments de l’alumnat, adequant horaris i 

recorreguts del bus urbà a les necessitats i els horaris escolars.

       Impulsarem un centre d’arts que aglutini estudis i formació en arts 

plàstiques, escèniques i musicals.

       Crearem un Institut Municipal d’Educació amb la participació de 

l’Administració i totes les institucions educatives de la ciutat.
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       Crearem un pla d’activitats extraescolars sectoritzant les activitats

per centres d’acord amb les AMPA.

       Potenciarem les singularitats dels projectes de cada centre per 

prevenir  i eradicar l’estigmatització.

       Optimitzarem l’estructura tècnica de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament.

       Implementarem nous estudis de cicles formatius vinculats a les 

necessitats de la comarca  i als interessos de l’alumnat.

       Potenciarem i ampliarem la millora i la diversificació dels nivells 

educatius i formatius de la ciutadania, de manera que cada ciutadà pugui 

continuar la seva formació al llarg de la vida.

       Fomentarem els programes de dinamització i participació de les

 famílies habilitant espais públics per convertir  les activitats culturals 

entre escoles (rua de Santa Creu, activitats extraescolars…) en un pol 

d’interacció entre les famílies.
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       Aprofitarem els centres cívics per ampliar els locals d’assaig de 

música, teatre, dansa i altres disciplines que ja existeixen

       Habilitarem espais per fer-hi actuacions amateurs tipus 

“micro obert” per al jovent amb inquietuds artístiques de la comarca. 

       Ampliarem el nombre de zones d’estudi i les habilitarem amb 

els recursos  tecnològics que calguin, aprofitant recursos que ja 

existeixen (com ara l’antiga biblioteca), de manera que n’hi hagi una 

a cada districte. Aquestes zones d’estudi disposaran d’horaris d’obertura

 amplis (caps de setmana i migdies) tenint en compte també els períodes

 de més hores d’utilització.

JOVENTUT: El potencial de Figueres el constitueix el jovent. 

Per això, les persones joves han de tenir un reflex transversal 

en totes les polítiques de la ciutat. Apostar pel present i el 

futur dels joves és apostar pel present i el futur de la ciutat.
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       impulsarem  l’Agenda Cultural Jove i la posarem a l’abast de tota 

la ciutadania.

       Finançarem grups de recerca especialitzats en dinamització i 

transformació del teixit social i econòmic, amb l’objectiu de retenir 

el talent jove a la ciutat. 

       Ampliarem i diversificarem l’oferta formativa de la ciutat incorporant 

més recursos i eines de suport i orientació a les famílies i als joves.

       Definirem un Pla local de joventut que respongui a les necessitats 

reals del joves, implicant-los en la redacció i desenvolupament del Pla.

       Potenciarem les arts i els oficis tradicionals com a una oportunitat 

per als joves.

       Implementarem mesures de suport a l’emancipació dels joves i 

destinarem recursos per facilitar-los l’accés a l’habitatge (borsa de lloguer 

jove), però també al treball digne i a la formació.
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       Fomentarem l’associacionisme juvenil com a instrument de cohesió 

social.

      Reforçarem el paper de l’oficina de Joventut com a punt de coordinació,

 amb estreta col·laboració amb els centres d’ensenyament secundari, de 

les possibilitats de formació i mobilitat dels nostres joves. 

       Garantirem una partida del pressupost municipal (25.000€) per 

convertir-los en Pressupost Participatiu per a Joves
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CULTURA: l a política cultural municipal ha de ser entesa 

com un dels principals factors de desenvolupament 

econòmic i social. Alhora que situar la cultura al 

centre del desenvolupament, posicionar la ciutat com

 a referent cultural i assumir el paper de capitalitat de

la comarca.

 

L’Ajuntament ha d’afavorir i potenciar la cohesió social per 

facilitar la integració de la població nouvinguda al projecte 

de ciutat i fer-la’n partícip. 
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         Impulsarem nous sistemes de gestió a l’àrea de Cultura amb 

la incorporació de més recursos humans i un augment substantiu de

la partida pressupostària destinada a cultura.

        Elaborarem un Pla Estratègic de Cultura, per fer del sector cultural 

un dels eixos principals de la ciutat. Promourem un pacte de ciutat per 

crear un Institut de Cultura autònom i amb voluntat de pervivència, 

que prendrà decisions vinculants des d’una visió global de la cultura a 

més de coordinar les activitats que programen les entitats i els agents 

culturals de la ciutat.

        Dissenyarem un Pla local d’equipaments culturals amb un inventari 

exhaustiu d’edificis i locals existents de propietat o dependència mu-

nicipal (immobles, centres cívics, locals socials, escoles, etc.) així com

dels que s’hi podrien incorporar. Els dotarem d’eines per dinamit-

zar-los i incorporarem les partides necessàries per al manteniment 

correcte dels equipaments als pressupostos municipals.
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        Buscarem els recursos per acabar les obres del Casino Menestral i 

convertir-lo en una Casa de Cultura. 

       Promourem  el Centre Cultural Museu de l’Empordà com un espai  

de memòria i reflexió. En redactarem un nou Pla director generat amb 

la participació municipal i dels sectors representatius de l’àmbit cultu-

ral. El potenciarem i el diversificarem en més d’un centre (Casa Em-

pordà, casa natal de Salvador Dalí). La Casa Empordà (antic escorxa-

dor) serà un espai de la memòria: en potenciarem la sala central com 

a centre d’exposicions, cursos i conferències.

       Potenciarem equipaments de la ciutat que també funcionin com a 

complements de les biblioteques  municipals. 

      Durem a terme una programació cultural pròpia, continuada, pròpia 

per al públic infantil.
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         Treballarem amb tots els museus de la ciutat per a integrar-los

 en l’oferta cultural figuerenca. 

       Decidirem la ubicació de la segona biblioteca municipal a través de la 

participació ciutadana. Serà una biblioteca de nivell universitari i dedicarem

 especial atenció a la preservació de la col·lecció històrica, alhora que farem

 un esforç de captació de fons personals. 

       Garantirem que tots els nens escolaritzats de Figueres tinguin accés a

 activitats culturals, així com activitats extraescolars relacionades amb 

la música, el teatre, la dansa i les arts plàstiques. 

       Transformarem el Convent dels Caputxins en un espai musical amb 

centre d’estudi i fonoteca. 

       Posarem en marxa una pàgina web de la cultura de Figueres i una 

publicació informativa de les activitats culturals, periòdica i oberta a la 

col·laboració de particulars, entitats i associacions.
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       Potenciarem la Fundació Clerch i Nicolau com a escola municipal d’arts 

plàstiques. Fomentarem la creació artística i donarem suport als creadors

 amb la creació de premis, concursos i beques per a les diverses arts.

        Crearem el Carnet Figueres Cultura d’àmbit municipal per oferir

descomptes als espectacles programats de teatre, música, dansa, etc.

      Crearem un hotel d’entitats i centre cultural als antics jutjats. Serà un 

punt de trobada per facilitar les relacions entre les associacions i enriquir 

el teixit associatiu de la ciutat. També ha d’oferir espais i mitjans a totes 

les associacions que ho requereixin.

       Convertirem el Molí de l’Anguila com el referent de la cultura popular i 

tradicional i impulsarem la creació d’un Centre d’Estudis de la Sardana.
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       Apostarem per la creació de la Ràdio Municipal de Figueres com a canal 

de comunicació permanent amb la ciutadania.

      Potenciarem les orquestres existents a la ciutat i crearem nous 

bucs d’assaig per als grups musicals.

      Estudiarem la  possibilitat de construir, al voltant del Convent dels 

Caputxins, un espai d’arts que fomenti la programació contemporània amb 

propostes que apostin per nous llenguatges.
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ESPORTS: la pràctica de l’esport millora la salut, promou 

la convivència i fomenta els valors d’esforç i cooperació. 

Per això, volem que torni a estar a l’abast de tots els figuerencs 

i figuerenques. 

      Crearem  l’Assessoria Municipal per a clubs i entitats (legal, fiscal i 

esportiva).

 

       Treballarem per la cessió temporal de naus i espais industrials 

buits i els adaptarem per a la pràctica esportiva.

       Esportivitzarem les places. Farem compatible la convivència i la pràctica 

esportiva a diferents indrets de la ciutat, assegurant, com a mínim, una 

zona per barri. Combinant pistes multiesportives i activitats dirigides

 per a tothom.

 Garantirem l’execució del nou pavelló 

Apostarem per  la segona piscina municipal
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       Organitzarem un Pla d’Equipaments Esportius Municipals per 

optimitzar les instal·lacions actuals i planificar les futures inversions.

       Recuperarem el projecte de construcció de pistes de tennis i pàdel, 

previstes amb la desaparició del Club Natació Figueres.

Tindrem al dia i tindrem cura de l’Estadi Municipal Albert Gurt.

       Posarem al dia totes les instal·lacions per a la pràctica de l’esport 

adaptat i la seva accessibilitat.

       Reintroduirem esdeveniments esportius que es realitzaven a la ciutat

(la cursa nocturna o diferents proves ciclistes).

       Redireccionarem dins el Pla Municipal d’Entorn, els patis oberts: 

augmentant-ne la disponibilitat, potenciant-ne la comunicació i amb 

activitats dirigides d’interès.
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       Promocionarem la realització de cursos formatius esportius i de cicles

 de grau miijà i superior a la ciutat.

       Apostarem per la connexió entre escoles i entitats, mitjançant les 

Ampes, per un projecte bidireccional que faciliti la pràctica esportiva i la c

aptació de base per part dels clubs.

       Recuperarem competicions interescolars municipals, compaginant la 

pràctica esportiva, la cohesió social i el caire festiu.

       Establirem la Setmana de l’esport amb l’objectiu de donar a conèixer 

els esports a Figueres i les seves entitats locals.

       Programarem el Pla Figueres Salut, que es defineix com l’esforç 

organitzat per la societat per prevenir les malalties, protegir, promoure i 

restaurar la salut i allargar la vida. Especialment la pràctica destinada a les

persones amb diversitat funcional.
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Sí 



Sí a la República 

Els municipis són una peça clau del país nou i millor i són l’eina imprescindible

 per millorar la vida i el benestar de les persones de tots els pobles, viles i 

ciutats. El municipalisme republicà ha estat al costat de la ciutadania en les 

seves reivindicacions pacífiques i ha defensat els drets polítics al vot, a la 

llibertat d’expressió i de manifestació i els drets d’associació i de participació,

 que han estat atacats per part de l’Estat espanyol.

El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la 

governança que comporta construir governs participatius i col·laboratius 

que siguin també transparents, ètics i oberts, i que acostin la informació i 

les decisions als ciutadans i les ciutadanes. A més, el diàleg constant i la 

rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels ajuntaments 
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republicans i situen la ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista

 envers les polítiques locals.

Els ajuntaments, com la institució principal de les administracions locals, 

han de ser reconeguts en l’àmbit institucional, reforçant la seva autonomia 

política i financera, i evitant tuteles innecessàries. Des d’Esquerra 

Republicana tenim el compromís de construir municipis que fan República 

dia a dia per donar resposta als reptes socials amb l’objectiu de millorar la 

política, enfortir la democràcia, crear valor públic i augmentar la satisfacció i 

la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
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Els municipis han de ser un espai per guanyar complicitats i voluntats 

d’actuació comuna i fer impossibles els designis dels qui treballen per 

fracturar la nostra societat en blocs estancs. Les eleccions municipals 

són una oportunitat per reforçar el republicanisme i per posar en valor 

la importància del món local en l’estratègia de construcció i implementació

 de la República.
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