
PER UN SANT FELIU ECOLÒGIC 
 
PER REDREÇAR LA NOSTRA CIUTAT A NIVELL 
CULTURAL, ECOLÒGIC I ECONÒMIC. 
 
 
VOTEU ELS VERDS - ALTERNATIVA VERDA AMB EL SUPORT 
DE LA CANDIDATURA D´UNITAT POPULAR 
 
 
 
CANVIAR EL CONCEPTE DE “PROGRÉS” DE LA CIUTAT 
 
 
El “progrés” de la nostra ciutat, com el de la resta de ciutats catalanes, s´ha 
fonamentat en un urbanisme de creixement il·limitat i en una modernitat basada 
en el consumisme energètic, l´increment desmesurat del transport privat i una 
política cultural d’aparador copiada de la que ens donen els mitjans de 
comunicació. Aquest concepte de “progrés” no difereix del que es va impulsar 
durant els “Planes de Desarrollo” del franquisme que varen iniciar la 
desfiguració dels nostres paisatges i de l’arquitectura de les nostres ciutats. 
 
Els partits polítics representats en l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols han 
continuat venerant aquest model  fent creure a la població que aquesta era la 
única forma d´entendre el “progrés”. En els ajuntaments gironins on governen o 
han governat, sols o en coalició, PSC, ICV, ERC o CiU, ha continuat dominant 
aquest monopoli urbanístic. 
 
Aquest model, però, està resultant un fracàs ja que no ha aturat la degradació 
ecològica i no ha millorat la veritable qualitat de vida de la població. La qualitat 
de vida s´ha planificat al servei dels que poden consumir més i més, pagant-se 
els grans concerts, les grans exposicions d´art i les grans obres de teatre a la 
capital; comprar-se el darrer model de 4X4, fent viatges exòtics o disposant 
d´una gran embarcació al port. Per nosaltres la qualitat de vida es fer arribar la 
bona cultura a la majoria de la població; que la majoria tingui una paisatge 
cuidat i net; que es pugui banyar en unes aigües pures i cristal·lines; que 
disposi d´un transport públic eficaç i gratuït; que tingui al seu abast la 
possibilitat de gaudir del benestar que comporta viure en una societat avançada 
sense necessitat de consumir cada dia més i sense hipotecar-se 
econòmicament per tota la vida si vol accedir a un habitatge digne. 
 
La degradació de l´entorn i la “modernització de la misèria” està arribant al límit 
tolerable i ha produït ja un divorci entre administrats i governs locals, que 
s´agreujarà en els propers anys. Les llistes tancades i la partitocràcia han 
acabat fent de la democràcia participativa una entelèquia.  
 
La pol·lució i la acumulació de residus estan contribuint a nivell local en 
l´impacte que el canvi climàtic tindrà a tota Catalunya. En democràcia, 



contràriament al que podíem esperar i desitjàvem, el model de 
desenvolupament econòmic s´ha  mantingut intocable al servei dels poderosos.  
Els interessos dels grups de pressió (transports, constructores, elèctriques, 
financeres, agroquímiques, automobilístiques) ha seguit decidint el futur de les 
nostres ciutats, i també el destí de Sant Feliu de Guíxols. 
 
El desencís de la població amb els polítics que no han tingut el coratge i la 
sabiduria de reconduir aquesta dinàmica es manifesta amb la apatia 
generalitzada amb els assumptes públics i amb la baixa participació electoral. 
En  aquesta situació i han col·laborat els mitjans de comunicació cada cop més 
intervinguts pels partits polítics i els grups de pressió econòmica; incapaços per 
les seves pròpies servituds de fomentar la llibertat d´expressió de la societat 
civil i dels moviments socials. Contràriament al que s´esperava d´ells no han 
contribuït tampoc a renovar aquesta mena de pensament únic que domina la 
vida econòmica, cultural i social dels municipis catalans. 
 
REDREÇAR LA NOSTRA CIUTAT 
 
Quan diem que volem treballar “Per un Sant Feliu ecològic” ens referim que 
aquest fracàs polític i institucional que constatem hauria de servir de revulsiu 
per regenerar l´acció política municipal; perquè noves idees i noves 
generacions de guixolencs i guixolenques intentin redreçar la ciutat tot creant 
una nova governabilitat abans que sigui massa tard. 
 
Les llistes tancades han facilitat tota mena d’arribismes i oportunismes polítics, 
col·locant en els llocs clau del govern local a persones que no han estat 
votades individualment pel poble i pel seu currículum sinó que han estat 
promogudes pels seus propis partits. 
 
No és raonable ni lògic que els que han fracassat en la tasca de governar-nos i 
que no han aconseguit aturar la destrucció del paisatge i de l’entorn tinguin ara 
credibilitat per organitzar el nou model que reclama la lluita contra el canvi 
climàtic. Seria com confiar amb el contaminador un pla per descontaminar. 
 
Les nostres propostes, doncs, tenen com objectiu contribuir a crear un ampli 
moviment popular de regeneració democràtica i de redefinició del concepte de 
“progrés” i de creixement. O reorientem entre tots l’economia o recaurem més 
aviat o més tard en un estat miserable i ignominiós d’incultura. 
 
No ens enganyem, podríem tornar als nivells de consum dels anys 60 i 
conservar els mateixos nivells de la veritable qualitat de vida a la qual ens hem 
referit. Si seguim optant pel mateix tipus d’urbanisme, model energètic i de 
transport; si continuem duplicant els residus que produïm, acabarem 
desnaturalitzant l’entorn que ens queda. 
 
Quan una ciutat com Sant Feliu de Guíxols (amb el seu passat històric, 
industrial, agrícola, pesquer i cultural) es troba a la deriva i en perill de naufragi, 
la tripulació (que som els ciutadans i ciutadanes) no pot perdre el temps en 
feines accidentals o de simple adornament, no pot entretenir-se a repintar la 
part visible de l’embarcació o en enlluentir els llautons de les baranes. La 



necessitat és la que mana. I aquesta necessitat ens obliga a unir voluntats 
col·lectives per reconstruir el model polític local que amenaça ruïna. Estem, 
doncs, davant d’una emergència ètica i moral. Sant Feliu de Guíxols ha de 
recuperar el seu prestigi a nivell comarcal, gironí i nacional; tornar a ser 
capdavantera amb ideals polítics catalanistes i amb la manera d’entendre el fet 
urbà del segle XXI. 
 
El Decàleg que proposem com Els Verds-Alternativa Verda, amb el suport 
polític de la candidatura d'Unitat Popular, té per finalitat promoure un debat 
sobre el futur de la nostra ciutat durant la campanya electoral i presentar 
propostes innovadores i rupturistes respecte a la política que ha portat a terme 
el Govern de CiU. 
 
Tant si aconseguim representació a l'Ajuntament com si no (acceptarem la 
voluntat dels electors i electores guixolencs) ens comprometem a fomentar 
aquesta consciència cívica que permeti en menys d’una dècada que una nova 
generació de polítics preparats i honestos pugui promoure un veritable progrés 
econòmic, social , cultural i ecològic de la nostra  ciutat. S’ha d’acabar, i per 
sempre, aquella dita en la que se'ns vol encasellar de que “som una gàbia d’or 
plena de mussols”. Per un Sant Feliu ecològic! 
 
 
 

DECÀLEG PER UN MUNICIPI ECOLÒGIC I 
DEMOCRÀTICAMENT LLIURE 
 
 
La legislació vigent dona a l'Ajuntament mecanismes per fer de Sant Feliu de 
Guíxols un municipi que camini cap a la màxima autosuficiència energètica; 
que respecti el seu entorn; el seu paisatge; que garanteixi el dret de la 
ciutadania dels nouvinguts i immigrants; que defensi la salut física i mental dels 
seus habitants mitjançant un aire net, una aigua neta, uns sòls nets i una 
alimentació sana; que fomenti una cultura que lligui tradició amb modernitat; 
que impulsi en les escoles locals els coneixement de la història de la ciutat i a 
conèixer i respectar el seu entorn natural; que opti per un turisme cultural i 
ecològic; que disposi d’un sol industrial preparat per rebre noves empreses de 
producció neta. La reactivació econòmica que proposem no ha de venir de 
l’especulació immobiliària i urbanística, que més aviat o més tard està 
destinada a sobresaturar-se i a fer fallida, sinó de nous projectes vinculats a la 
cultura, la ciència, als serveis i a un turisme de qualitat. 
 
Cal preveure un sol industrial amb infrastructures preparades per atraure 
empreses punteres del sector de les energies renovables, la informàtica, la 
comunicació, el medi ambient, l’artesania, l’agricultura ecològica i la 
restauració. Tenim contactes amb empreses d’aquest sector, a nivell nacional i 
internacional, que podrien instal·lar-se a Sant Feliu de Guíxols. 
 
Aquest és el Decàleg que ens comprometem a portar a terme si entrem a 
l'Ajuntament i a negociar amb el partit o la coalició que governi. 



 
Aquest Decàleg, que serà ampliat després dels suggeriments que ens faci la 
població durant la campanya electoral, s’ha redactat amb la voluntat i 
l’esperança de redreçar la nostra ciutat i construir una convivència democràtica 
més ecològica i qualitativa. 
 
 
 
1.- DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 
 
Si hi ha una deficiència greu i evident en la governabilitat de la nostra ciutat és 
la manca de democràcia participativa. La població vota un cop cada quatre 
anys i després no se l’estimula, amb mecanismes participatius, la seva 
vinculació amb la gestió municipal. El govern local actua sense disposar de 
mecanismes de consulta popular que li permetin conèixer l’opinió del poble. 
Aquesta és la causa d’una bona part del desencís i de l’allunyament del 
electorat de la causa pública. 
 
Ens proposem crear consciència d’aquest dèficit i promoure des de 
l'Ajuntament o des de la societat civil mecanismes més eficients per la 
participació política de la població. En aquesta línia d’actuació considerem 
necessari: 
 

a) Defensar el dret a l’accés a la informació generada per tota la gestió 
política i administrativa de l'Ajuntament sense limitacions ni secrets. 
Entre aquest dret hi ha el de accedir a la informació sobre l’estat de les 
aigües, els sols i l’atmosfera de la ciutat. 

 
b) Promoure referèndums locals pels temes més controvertits i que afecten 

a la majoria de la població com són el propi Pla d'Ordenació Urbanística, 
els grans projectes urbanístics, culturals,  industrials o turístics. 

 
c) Crear un servei d’informació municipal a cada barri per aconseguir un 

més eficient contacte amb  la ciutadania. Aquest servei ha de oferir una 
atenció especial al servei de la integració dels immigrants. 

 
d) Crear una televisió municipal per Internet que retransmeti en directe tots 

els plens municipals, els principals esdeveniments culturals (com el 
Festival de la Porta Ferrada a l’estiu) i donar la paraula a les entitats i 
associacions cíviques mitjançant debats contrastats. 

 
e) Elecció d’un Síndic de Greuges, sortit d’una terna de personalitats 

guixolenques, que tingui capacitat intel·lectual per exercir aquest càrrec 
amb equitat i justícia. El Síndic ha de disposar d’un pressupost i d’un 
equip adients per la gestió a la tasca que ha de desenvolupar. 

 
f) Suport econòmic i logístic als mitjans de comunicació locals sorgits de 

les iniciatives ciutadanes. Més presència de les entitats cíviques i dels 
moviments socials a Ràdio Sant Feliu, l’emissora municipal. 

 



g) Promoure mitjançant actes informatius i debats la consciència de la 
població a favor de les llistes obertes. Que sigui l’electorat que votant a 
les persones, reconegudes per la seva capacitat de gestió en les 
respectives àrees a les que aspiren governar. 

 
2.- FISCALITAT ECOLÒGICA 
 
Aquesta és una proposta clau per redefinir l’acció tributària de l'Ajuntament. Es 
tractaria d’una fiscalitat municipal orientada en millorar la qualitat de vida de la 
població i fer recaure els costos de les taxes municipals sobre els 
contaminadors, els que malversen el sòl agrícola , que generen molts residus ; 
que consumeixen molta aigua o disposen de vehicles privats altament 
contaminants. 
 
Amb aquesta finalitat de qui “més contamina i més consumeix més paga”, 
proposem: 
 

a) El nou Ajuntament sorgit d’aquestes eleccions ha finançar un estudi 
redactat per experts amb fiscalitat ecològica que defineixi com aplicar-la 
utilitzant tots els mecanismes i competències municipals que es puguin 
aplicar en aquesta matèria. La proposta, un cop aprovada pel Ple 
municipal, hauria de ser sotmesa a un referèndum local donat el seu 
impacte en les formes de vida i consum de la població. L’objectiu 
d’aquesta fiscalitat es contribuir decididament a fomentar una economia i 
un desenvolupament local que conservi els recursos naturals i l’entorn 
en el que vivim. Aquesta fiscalitat contribuirà a una millor educació cívica 
en les formes de vida ,consum i treball de la població i a que el sector 
empresarial gestioni millor el seu consum energètic i la producció dels 
seus residus. 

 
b) La proposta que fem té com a finalitat gravar el consumisme i incentivar 

fiscalment al contribuent que estalvia aigua, produeix calor i electricitat 
amb tecnologies netes(com la solar i la eòlica), genera pocs residus i 
utilitza el transport públic o un cotxe elèctric, híbrid o preparat per a 
biodièsel o bioetanol. 

 
 
3.- LLUITA CONTRA LA INSEGURETAT CIUTADANA 
 
Un dels problemes que està afectant la convivència cívica és l'increment de 
delictes i robatoris que s’estan  produint. La presència a la Costa Brava de 
màfies estrangeres i les xarxes de narcotraficants han incrementat aquesta 
lacra social. 
 
Tot i que aquest és un problema que s’ha d’enfrontar amb els mitjans adients 
del Govern de la Generalitat, a nivell local podem contribuir-hi, i molt, mitjançant 
una organització de la pròpia població i amb una coordinació més eficaç dels 
serveis de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra. En aquesta línia de 
treball considerem convenient: 
 



a) Crear una policia de barri que permeti detectar amb rapidesa els 
incidents delictius i qui els provoca, gràcies també a una millor 
informació dels propis afectats i dels veïns. 

 
b) Establir un diàleg permanent de la Policia Municipal amb les 

organitzacions cíviques per intentar resoldre els conflictes relacionats 
amb la inseguretat ciutadana. 

 
c) Un servei permanent per denunciar els fets delictius que agilitzi els 

tràmits de la Policia i la Justícia. 
 

d) Informació a la població sobre l'impacte del narcotràfic en  la societat i la 
seva incidència sobre la vida local i la convivència. 

 
 
 
4.- ATURAR L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA 
 
L’economia local té en l’especulació immobiliària una de les seves principals 
eines dinamitzadores. Només cal veure com es promociona el diner fàcil derivat 
d’aquesta activitat. 
El casc antic requeria una renovació i una modernització però no sense una 
planificació i un pla especial previ que frenés l’especulació i l’anarquia en la 
manera de rehabilitar i construir en els solars després d’enderrocar cases 
centenàries, exemples de l’arquitectura popular. En pocs anys no quedaran 
signes arquitectònics de la identitat guixolenca. Mentre cauen una darrera l’altra 
les velles cases, sense cap mena d’incentiu per rehabilitar-les, s’imposa una 
arquitectura uniformitzada i energèticament insostenible. Les ordenances 
municipals estan al servei d’aquesta dinàmica economicista que acabarà amb 
el casc antic de la ciutat. 
Aquesta especulació urbanística afecta també les àrees periurbanes de la 
ciutat. Hortes i camps de conreu, que haurien de ser preservats i incentivats 
pels seu cultiu, són substituïts per blocs de pisos dissenyats sense tenir cura 
del paisatge que els envolta i sense respectar les noves ordenances de qualitat 
ambiental i energètica establerts per la Generalitat. 
 
Els serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament més que vigilar i promoure un model 
urbanístic equilibrat i respectuós amb l’entorn ha esdevingut  una oficina de 
contractació  al servei del negoci immobiliari i dels promotors. Aquesta 
dinàmica no  pot continuar indefinidament ja que ni tenim terreny  per créixer de 
manera il·limitada ni capacitat per gestionar les infrastructures que requereix  
aquest tipus d’urbanisme de creixement. Com aturar, doncs, aquesta dinàmica? 
 

a) Paralitzar  el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) i  redactar-
ne un de nou, tot revisant els criteris i paràmetres ambientals destinats a 
reduir les emissions contaminants en el sector de la construcció i 
l'urbanisme. El Pla vigent s’ha aprovat amb la majoria de CiU amb 
criteris favorables a un creixement desmesurat  i al servei d’una 
especulació urbanística que la majoria de la població rebutja. El POUM 
s’ha redactat sense la participació d’experts amb ecologia, energia o 



demografia, amb un domini absolut d’arquitectes desenvolupistes que no 
han escoltat l’opinió d’altres disciplines científiques indispensables per 
definir una visió global de la ciutat en vista al segle XXI. El Pla de Cala 
Sans, la nova ordenació del port o les noves rondes tenen un objectiu de 
creixement desenvolupista i són projectes contraris a un progrés 
sostenible i respectuós amb l’entorn. 

 
 

b) Redactar un Pla Especial pel Casc Antic que aturi l’anarquia existent en 
quan a disposició de criteris estètics en el tractament de les façanes, que 
resolgui el caos circulatori i l’arranjament dels carrers i voreres; la 
creació de places verdes i que conservi els edificis modernistes i 
noucentistes de l’arquitectura industrial. Promoure un sistema d’ajusts 
per la rehabilitació. 

 
c) Constituir una Oficina municipal especialitzada en la vigilància i la 

conservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic, els arbres 
monumentals i els jardins i patis interiors. 

 
d) Definir un Pla per conservar i restaurar el patrimoni arquitectònic de 

Rafael Masó. 
 

e) Manteniment i creació de la vida vegetal a dins i a l’entorn de la ciutat . 
Protecció dels horts urbans i periurbans. Promoció de l’agricultura 
biològica en el mercat local especialment la procedent dels camps de 
conreu biològic ubicats en el terme municipal. 

 
f) El Passeig i la Zona Portuària requereixen un tractament d’urgència per 

evitar que ambdós espais (els més emblemàtics de la ciutat) continuïn 
essent maltractats ja sigui per l'impacte del trànsit automobilístic o per 
les iniciatives degradants i especulatives. En aquest sentit ens cal un Pla 
Especial que contempli tota la façana marítima  i que interrelacioni 
paisatgísticament i culturalment el port (amb el Club Nàutic i la Cofradia 
de Pescadors), la platja i el Passeig, eliminant les barreres 
automobilístiques, els aparcaments i afavorint el trànsit de vianants i de 
ciclistes. 

 
5.- ACCIÓ LOCAL CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
 
El canvi climàtic és ja una realitat científica, confirmada pel Grup 
Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC). La Unió Europea s’ha 
compromès a lluitar contra les emissions de gasos contaminants reduint-les en 
un 20% d’aquí al 2020 i assolir un 20% d’energies netes i renovables. 
 
Aquesta decisió repercutirà sobre el Govern de la Generalitat que ja està 
programant com portar a terme un pla contra el canvi climàtic que s’iniciï en els 
municipis. La redacció de les Agendes 21 Locals, inclosa la de Sant Feliu de 
Guíxols, no va contemplar les mesures adients per contribuir a la lluita contra el 
canvi climàtic a nivell local i en conseqüència caldrà revisar tots els paràmetres 
en funció del objectiu de la UE. 



 
Durant el mandat de CiU no s’ha experimentat cap canvi en la política 
energètica i mediambiental del municipi que ens indiqui un interès per contribuir 
a lluitar contra el canvi climàtic. Tampoc s’han organitzat actes ni debats 
informatius sobre el tema destinats a conscienciar a la població. 
 
Tal i com ho hem definit en l’apartat 2 d’aquest Decàleg, la fiscalitat ecològica 
municipal és una eina indispensable per fer creïble una veritable política de 
protecció del medi ambient destinada a caminar cap a l’autosuficiència 
energètica gràcies a les energies netes, l’estalvi i la ecoeficiència. 
 
En aquesta línia d’actuació proposem: 
 

a) Constituir un Consell Municipal de Medi Ambient i Cultura Ecològica pel 
Canvi  Climàtic on estiguin representades totes les entitats locals 
preocupades per la protecció de l’entorn, els empresaris, els sindicats i 
experts i científics reconeguts. 

 
b) Redactar una Ordenança Solar que garanteixi el decret d'ecoeficiència 

energètica en els edificis aprovat per la Generalitat i que impulsi l’energia 
solar. Aquesta és una de les assignatures pendents de l’Ajuntament . 
Adaptar aquest decret al municipi obligarà a arquitectes i a constructors 
a dissenyar els nous edificis amb criteris sostenibles. 

 
c) Definir un Pla de Mobilitat destinat a donar solucions a les necessitats de 

desplaçament de la població que contempli: 
 

• Foment del transport públic no contaminant. Proposem 
l’adquisició d’autobusos municipals elèctrics que comuniquin tots 
els barris de la ciutat. També que s’estudiï el transport de la gent 
gran al centres de salut de forma gratuïta. 

• Restricció del trànsit privat en el casc antic mitjançant la creació 
de nous aparcaments municipals. 

• Aturar dràsticament els sorolls de les motos pel centre de la 
ciutat. 

• Alliberar la façana litoral i el Passeig de Mar  de pàrkings pels 
cotxes. 

• Creació de nous aparcaments a les entrades de la ciutat. 
• Asfaltar tots els carrers, fer voreres i acabar el clavegueram de tot 

el casc antic. 
 

d) Redactar un pla per la recollida selectiva de les escombraries i fer 
eficient el reciclatge incrementant el nombre de contenidors i la forma de 
recollida. Donat el fracàs de l'actual concessionària Cespa proposem un 
nou concurs perquè una nova empresa es comprometi a fer eficient el 
servei i a informar trimestralment dels resultats del reciclatge i de les 
tones que, finalment, acaben abocant-se a Solius. Aquest es un tema 
cabdal per la bona imatge d’una ciutat que volem neta i cívicament 
responsable. El reciclatge i la producció de residus són activitats que 
han de ser incentivades en el marc d’una fiscalitat ecològica municipal. 



 
e) Auditories energètiques en tots els edificis municipals, especialment 

dirigides a donar exemple a estalviar en calefacció i refrigeració, però 
també en la compra d’electrodomèstics i bombetes de baix consum i ús 
de censors presencials per a la il·luminació. L’Ajuntament ha de tenir un 
responsable de la gestió energètica. També caldrà utilitzar sistemes per 
evitar el malversament d’aigua. 

 
f) Promoure una zona de protecció de la flora i la fauna marina des de la 

platja de Sant Pol, a llevant, fins a la cala del Canyet, la última platja del 
terme municipal a ponent. 

 
g) Enderrocar els edificis construïts a la plata de Sant Pol, davant el Parc 

de les Dunes, destinats a la base nàutica per la seva insalubritat, 
disseny insostenible i atemptat paisatgístic. 

 
h) Redactar un Pla Especial per l´ermita de Sant Elm i el seu entorn 

paisatgístic per aturar l’especulació urbanística. 
 

i) Creació d’una Comissió de Control del Port i les Platges, amb experts i 
organismes cívics, entre ells el Club Nàutic, la Cofradia de Pescadors i la 
Cambra de Comerç, per garantir que les noves instal·lacions portuàries i 
del Club Nàutic i les rieres del Monestir, a ponent, i de Tueda, a llevant, 
no contaminaran la platja de Sant Feliu. 

 
j) Proposem que Sant Feliu de Guíxols ofereix uns terrenys per construir 

una planta local de cogeneracio per donar calor , aigua freda i electricitat 
i que funcioni amb gas natural (de forma transitòria) o amb combustibles 
biològics (biogàs produït a l´abocador de Solius o olis vegetals) per 
garantir el suministre elèctric de la zona i d’aquesta manera contribuït a 
l´autosuficiència i descentralització energètica de les comarques 
gironines. 

 
k) Donat l´interés manifest del Govern de la Generalitat a recuperar el 

transport ferroviari proposem impulsar una campanya cívica per 
recuperar la línia ferroviària Sant Feliu de Guíxols-Girona mitjançant un 
tren elèctric lleuger tecnologia avançada i que pugui funcionar amb olis 
vegetals o amb l´electricitat produïda per la planta de cogeneració. 

 
6.- PROMOURE LA CULTURA  I L’ART 
 
Entenem per acció cultural a nivell municipal la tasca solidària d’ajudar a 
promoure iniciatives cíviques en el terreny de la literatura, la pintura, la música, 
l’escultura, l’arquitectura i els oficis artesanals, entre d’altres arts. I de la 
mateixa manera divulgar i recuperar la memòria històrica de la ciutat en totes 
aquelles vessants amb l’objectiu d’establir un pont entre el passat i el present. 
 
En aquesta acció s’ha de tenir cura de suplir les deficiències heretades de la 
gestió cultural d’anteriors ajuntaments i recuperar la memòria històrica dels 
artistes guixolencs apartats pel franquisme. 



 
Els criteris de l’acció cultural no poden sortir únicament de la persona que surti 
responsable d’aquesta àrea en el nou Ajuntament i s’han de concertar i dialogar 
a través d’una Comissió Cívica de Cultura, de caràcter transversal i 
representativa, que hauria d’integrar experts i professionals reconeguts per la 
seva tasca artística, cultural i cívica.  
 
Amb visió transversal i ecològica de l’acció cultural proposem: 
 

• Donar suport als dos principals projectes culturals de la ciutat: L’Espai 
Cousteau- Planeta Oceà, a l’esplanada del port, impulsat per l’associació 
Una Sola Terra; i el Centre d’Art Carme Cervera, en l’antic hospital 
geriàtric. 

 
De fer-se realitat durant la propera legislatura, com és possible, tota la política 
cultural, científica, mediambiental i artística de la ciutat quedaria impregnada 
per la dinàmica i les iniciatives d’aquests dos projectes. El seu estel irradiaria la 
Costa Brava  i generaria un focus permanent, durant tot l’any, de turisme de 
qualitat, oferint dotzenes de nous llocs de treball i generant també una oferta 
per les empreses locals de serveis. 
 
El projecte Espai Cousteau-Planeta Oceà va ser aturat pels propis interessos 
del Govern de la Generalitat presidit per Jordi Pujol, concentrat en recolzar 
políticament i financerament al projecte Isosaki a Blanes. El govern local de CiU 
no va tenir coratge per enfrontar-se als seus propis dirigents, especialment de 
Convergència, per demanar suport i finançament. L’expresident Pujol mai va 
voler conèixer l’avantprojecte i va donar ordres d’aturar la seva evolució a 
través del president del Consorci de l’Illa Isosaki, Antoni Vives, home de 
confiança del Departament de Presidència, del qual era titular Artur Mas. Tot i 
el desencís que la manca de finançament va provocar a Francine Cousteau, la 
vídua del famós oceanògraf Jacques-Ives Cousteau, la Direcció General de 
Ports de la Generalitat va reservar els terrenys ubicats en l’esplanada del port , 
davant el nou Club Nàutic, per construir-hi el museu impulsat per Una Sola 
Terra.  
 
Ens comprometem a lluitar perquè l’arquitectura i els continguts de l’Espai 
Cousteau desenvolupats en l’avantprojecte puguin fer-se realitat en el mateix 
lloc i amb el suport del Govern de la Generalitat, que ja ha iniciat converses 
amb l’associació Una Sola Terra per intentar redefinir el projecte. Cal evitar que 
en aquest espai públic s’hi edifiqui una iniciativa privada que no tingui la funció 
cultural i educativa prevista en l’Espai Cousteau. 
 
El segon projecte, aparentment més consolidat, el Centre d’Art Carme Cervera, 
pot resultar extraordinàriament positiu per col·locar Sant Feliu, com en el 
projecte Cousteau ho seria en  la xarxa europea de museus de la ciència, dins 
la xarxa europea de museus d’art. Ara bé, la seva rellevància i l’impuls de la 
baronessa s’han d’harmonitzar i coordinar amb una política cultural i artística a 
nivell municipal d’una altura semblant. Ni l’empenta ni la capacitat de gestió 
cultural desenvolupada pel govern de CiU és cap garantia pel funcionament 
coordinat entre l´Espai Cousteau i el Centre d´Art Carme Cervera. És més, 



ambdós estarien destinats al fracàs si es troben aïllats per una acció municipal 
que no estigués permanentment dedicada a dinamitzar-los. 
 
D’altra banda és fonamental que, de fer-se realitat, aquests projectes tinguin el 
suport majoritari i entusiasta de la població, que ha d’estar informada de tot el 
procés de la seva realització. En el cas de l’Espai Cousteau, el propi 
Ajuntament (que és qui va finançar l’avantprojecte) mai el va explicar a la 
població mitjançant una exposició detallada. 
 
De aconseguir responsabilitats polítiques en el nou govern municipal Els Verds-
Alternativa Verda, amb el suport de la Candidatura d´Unitat Popular, 
proposaríem: 
 

a) Crear una Associació d’Amics del Centre d’Art Carme Cervera, 
consensuada amb la baronessa, amb l’Ajuntament i amb la Generalitat, 
amb la finalitat de vincular el museu a la societat guixolenca i fer-la 
partícip dels actes i exposicions que s’hi organitzin. 

 
b) Respecte als continguts del Centre d’Art Carme Cervera hem de 

manifestar que tot i respectant la pintura del barceloní Josep Amat 
Pagès (1901-1991), entenem inevitable que el Centre incorpori l’obra del 
pintor Josep Albertí Corominas (1913-1993), que va néixer i morir a Sant 
Feliu de Guíxols, i que és l’artista més estimat i significatiu de la nostra 
ciutat, tot i no havent gaudit del suport dels crítics i dels galeristes 
barcelonins. Reivindiquem la seva obra com la més avantguardista 
creada a la nostra ciutat durant el segle XX. Entenem també que el 
Centre ha de tenir estrets lligams amb la Universitat de Girona per 
fomentar estudis relacionats amb l’obra dels grans artistes que s’hi 
exposaran. 

 
c) Constituir una Comissió que renegociï l’Espai Cousteau-Planeta Oceà 

amb el Govern de la Generalitat i amb la Fundació Cousteau, així com 
amb entitats privades que vulguin participar en el seu finançament. 
Indagar a fons les causes per les quals a partir de l’avantprojecte el 
govern local de CiU no va aconseguir el suport per tirar endavant el 
projecte. 

 
d) Considerem que en les sales del Museu de la Ciutat, ubicat al Monestir, 

s’hauria de crear una exposició permanent de l’obra més selecta dels 
artistes locals, pintors i escultors, i dels que han pintat o s’han inspirat en 
el nostre paisatge, sense discriminar tendències ni estils. 

 
e) Caldria renovar i promoure el Concurs de Pintura Ràpida i millorar l’ajut i 

promoció dels artistes locals. 
 

f) L’Ajuntament  ha de crear una sala en el Museu de la Ciutat dedicada a 
Juli Garreta i s’ha de comprometre a fer una política musical destinada a 
divulgar tota la seva obra i fer-ne enregistraments discogràfics.  

 



g) El Festival de Música de la Porta Ferrada s’emporta totes les despeses 
més importants de Cultura, i els deutes. Durant la resta de l’any, però, la 
ciutat es queda sense concerts importants i actes musicals rellevants. 
Aquest dèficit s’ha de resoldre a través d’una proposta redactada per 
una Comissió Cívica de Cultura. 

 
h) Donada l’eficient tasca de l’Agrupació Sardanista considerem que cal 

ajudar i estimular als compositors locals i a seguir recolzant les 
iniciatives de l’Agrupació. 

  
i) De la mateixa manera que proposem recuperar a Juli Garreta entenem 

que una política cultural que lligui el passat i el present ha d’actualitzar la 
tasca dels principals prohoms de la ciutat: Rafael Patxot i Jubert (1872-
1964); Josep Irla i Bosch (1876-1958) i Agustí Calvet i Pascual “Gaziel” 
(1887-1964) .El Museu d’Història de la Ciutat ha de disposar de sales 
permanents dedicades a aquestes personalitats amb un disseny modern 
i que apropi aquests personatges a les noves generacions. 

 
j) Entre els objectius culturals a promoure en el nou Ajuntament 

considerem la conveniència d’impulsar projectes que relacionin el fet 
artístic amb el nostre entorn paisatgístic i la naturalesa que ens envolta. 

 
k) En el terreny del teatre i les arts escèniques cal donar un ferm suport als 

grups amateurs locals i promoure la creació d’un Grup de Teatre Estable 
que pugui actuar també en els principals teatres de les ciutats gironines i 
catalanes. 

 
l) Facilitar l’accés i la democratització de l’esport en totes les seves 

vessants, especialment la seva relació amb la naturalesa. 
 

m) L’A.D. Guíxols requereix un suport econòmic i logístic per aconseguir el 
seu ascens a Tercera Divisió. El Club Bàsquet Sant Feliu requereix 
aconseguir estabilitat econòmica i esportiva. L’Ajuntament ha de 
col·laborar a trobar patrocinadors empresarials que permetin aquest 
redreçament. 

 
n) Cal desenvolupar un Pla logístic per les noves tecnologies de la 

comunicació creant les infrastructures destinades als sectors 
empresarials emergents. 

 
 
7.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE QUALITAT 
 
El  govern de la ciutat ha de garantir el dret de la ciutadania a la salut, lliure de 
qualsevol mena de contaminació. L’assistència sanitària segueix tenint greus 
dèficits estructurals derivats de la situació financera de la Generalitat però en 
els propers anys caldran esforços municipals per millorar els serveis, 
especialment pel que fa a l’assistència a la tercera edat i als immigrants, i fer 
més àgil el sistema de llistes d’espera. 
 



El dret a la informació sobre la salut de les persones ha de ser satisfet, com 
també s’ha de garantir el transport als centres d’assistència primària i fer més 
àgil el sistema de llistes d’espera. 
 
Gaudim d’un clima benigne i d’un paisatge sense focus importants de pol·lució 
atmosfèrica, com pateixen les grans ciutats, el que permet  excursions i 
caminades vora mar, l’ús de la bicicleta i la pràctica dels esports a l’aire lliure 
que ajuden a la salut física i mental de la població. L’Ajuntament ha d’afavorir i 
fomentar aquest exercici físic de la població amb una especial cura dels camins 
de ronda i rutes paisatgístiques per l’Ardenya. 
 
En aquest terreny ens comprometem a : 
 

a) Impulsar la creació d’un nou Centre d’Assistència Primària (CAP) a 
Vilartagues que disposi de serveis d’urgència, com ara raigs-X i 
laboratoris per evitar el desplaçament a l’Hospital de Palamós. 

  
b) Que l’Ajuntament presenti un informe sobre l’estat de la salut de la 

població guixolenca segons dades recollides en tots els centres 
d’assistència mèdica de la ciutat. 

 
c) Informació i impuls de les medicines dolces (homeopatia, acupuntura...) 

a nivell local. 
 
 
8.- HORTS URBANS I PROTECCIÓ DEL MÓN RURAL 
 
 
Una de les formes de lluitar contra el canvi climàtic és potenciar l’agricultura 
ecològica en el camps de conreu propers als centres de consum i als mercats. 
Aquest tipus d’agricultura fomenta la biodiversitat, frena l’erosió del sol, estalvia 
energia i protegeix la qualitat de l’aigua. 
 
L’agricultura actual utilitza més petroli i més energia per produir fertilitzants 
sintètics i en transportar els aliments que en el propi cultiu de la terra. 
 
L’Ajuntament ha de protegir, doncs, els terrenys agraris i els horts ubicats en el 
seu terme municipal. S’han de donar facilitats, ajuts i assistència tècnica als 
propietaris d’aquests terrenys evitant que abandonin els camps esperant 
futures requalificacions que els permetin urbanitzar. 
 
Cal protegir el pulmó verd i agrícola que envolta Sant Feliu de Guíxols i 
conservar el seu caràcter rural i forestal, molt especialment a les rieres de Sant 
Amanç i de les Comes. 
 
Amb aquesta finalitat de afavorir el verd a la ciutat proposem: 
 

a) Redactar un Pla estratègic per potenciar l’agricultura en el terme 
municipal, promoure els cultius biològics i els terrats verds. 

 



b) Declarar zona d’interès rural i paisatgístic les rieres de Sant Amanç i de 
les Comes, recuperant els vells molins i les sínies. 

 
c) Potenciar les energies renovables en les zones rurals. 

 
d) Promoure els productes biològics en els mercats locals. 

 
 
9.- ENSENYAMENT I EDUCACIÓ CÍVICA 
 
 
L’ensenyament i la educació cívica són elements bàsics per formar bons 
ciutadans i ciutadanes i persones  capaces d’autoexigir-se un municipi més 
culte, solidari i preparat per fer front als reptes del segle XXI. 
 
El coneixement de la història de la ciutat i de la seva geografia és fonamental 
per acabar tenint un comportament ètic i responsable respecte a la cosa 
pública. Les formes de vida, consum i treball depenen dels valors que s’hagin 
inculcat durant l’educació primària. 
 
L’objectiu del nostre programa és millorar l’educació integral dels nostres 
infants i joves perquè quan siguin adults es converteixin amb persones 
participatives amb els temes socials, culturals i ecològics que afecten la seva 
ciutat. 
 
En defensa d’una educació ecològica, integral i laica , de caràcter transversal, 
proposem: 
 

a) Introduir en tots els centres docents de la ciutat el coneixement  de 
l’ecologia de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d’un pla educatiu coordinat 
amb l’acció municipal per informar sobre el reciclatge dels residus; com 
no embrutar i protegir el bosc; com cuidar la platja i no contaminar les 
rieres i el mar i com estalviar energia. 

 
b) Fomentar el coneixement de la història de la ciutat, del govern municipal 

i dels mecanismes de participació democràtica. 
 

c) Després de la pèrdua de la Universitat, Sant Feliu de Guíxols requereix 
disposar d’un centre d’investigació vinculat a la Universitat de Girona  i al 
CSIC de Blanes, que podria destinar-se a la protecció del litoral marí o a 
l’impacte del canvi climàtic. En aquest aspecte proposem que sigui 
realitat el centre que estava previst en l’avantprojecte de l’Espai 
Cousteau-Planeta Oceà consistent en recuperar i rehabilitar una de les 
antigues naus industrials ubicades en el Pla Especial de Cala Sans. Es 
tractaria d’un Centre de Documentació i Divulgació sobre l’Impacte del 
Canvi Climàtic a Catalunya, vinculat a la Oficina creada per la 
Generalitat, que aportaria estudiants universitaris, científics i congressos 
internacionals. 

 
 



10.- ACCÉS A L’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 
L’especulació urbanística i la bombolla immobiliària està deixant els joves 
sense possibilitats per adquirir una vivenda. L’accés a una vivenda digna és un 
dret que hem de garantir a tots els guixolencs. Avui aquest dret és una utopia 
per la manca de coratge del govern local de fer-hi front i de trobar solucions 
concertades amb els principals promotors de vivendes. Pisos petits, mal 
orientats, mal aïllats tèrmicament i cars, molts cars de compra  però també de 
manteniment energètic. 
 
L’estratègia de futur en aquest greu dèficit es facilitar pisos de protecció oficial 
bioclimàtics, amb el que s’abaratiria el cost de compra i el cost energètic ja que 
disposarien de calefacció solar i d’uns eficients aïllaments tèrmics. 
 
El POUM aprovat no ha contemplat a fons aquesta reivindicació de la joventut 
guixolenca i de la nova població d’immigrants. No veiem que es puguin complir 
ni tan sols els propòsits d’un 20% d’habitatge de protecció oficial i d´un10% 
d’habitatge concertat. 
 
Si entrem a l’Ajuntament el nostre compromís comportarà: 
 

a) Realitzar un Llibre Blanc sobre la situació de la vivenda a Sant Feliu de 
Guíxols i els dèficits existents. Aquest estudi ha de resoldre el 
percentatge definitiu d’habitatges de protecció oficial que s’han de fer 
anualment. 

 
b) Facilitar un acord entre Ajuntament, promotors immobiliaris i 

constructores per aplicar les noves directrius d’ecoeficiència energètica a 
tots els nous edificis. 

 
c) L’Ajuntament posarà a disposició dels constructors de vivenda social 

entre el 50% i el 75% del nou sòl. 
 

d) Crear una Oficina Municipal d’Habitatge 
 
 
 
ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA, AMB EL SUPORT 
DE LA CANDIDATURA D´UNITAT POPULAR 
 
SANT FELIU DE GUÍXOLS, ABRIL 2007 


