
PEL SANT QUIRZE QUE VOLEM.
Apostem clarament i decidida perquè Sant Quirze sigui un poble on tots pu-
guem gaudir d’una bona qualitat de vida i benestar.
Volem que el nostre poble sigui més actiu i que entre tots ens impliquem i com-
prometem en allò que necessiti, trobant les solucions que calgui pert tots els 
veïns i veïnes.

EL SANT QUIRZE QUE VOLEM:
-Un poble on tothom senti que se’l té en compte, que hi té el seu lloc.
-Un poble on els més grans puguin gaudir d’una bona qualitat de vida amb la 
tranquil.litat que es mereixen.
-Un poble on els nostres joves hi tinguin futur i possibilitats.
-On els Drets i Benestar dels seus veïns i veïnes són la prioritat.
-Un poble que cuida el seu present i treballa junt pel seu futur.
-On es respecta i reconeix per part de tothom el tresor que tenim: l’entorn i el 
territori.

Sóc en Joan Mendo, ja em coneixeu!
I aquest és el compromís de l’equip 
d’ERC i el meu propi.
Treballarem amb esforç, compromís i 
transparència, sense personalismes ni 
revolucions, fent servir la lògica i la co-
herència, mantenint-nos fidels als nos-
tres valors i a l’estima pel nostre poble i 
la nostra gent.

Ens veiem per Sant Quirze.
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Pel Sant Quirze que volem

QUÈ
HEM
FET
?
• Hem escrit un total de divuit 
col·laboracions al 855, sobre temes 
de país, de poble, de política local, 
de presos polítics i d’igualtat, entre 
d’altres.
• Hem presentat tres llibres:”Els 
segadors. De cançó eròtica a 
himne nacional”. Ayats, Jaume. 
“Expedient Gaido”. Castanyer 
Roma, Francesc. “Fins que siguem 
Lliures”. Sol, Sergi.
• Hem fet diagnosi de les entitats 
i el jovent, per identificar necessi-
tats i buscar possibles solucions.
• Exposició a la Casa de Cultura. 
“A punta de Bic” de Jordi Magrià.
• Xerrades: “Bullying” Laura Icart. 
“Polítiques locals” Isaac Peraire i 
Jordi Fàbrega.
• Butlletins: Edició de dos but-
lletins sobre l’estat del poble i el 
jovent.
• Actes per commemorar dates 
assenyalades: 8M dia de la dona, 
homenatge Lluís Companys, Sant 
Jordi, Sant Joan, U d’Octubre, 12 
d’Octubre “Res a celebrar”, 25N 
contra la violència de gènere i La 
Marató.
• Hem assistit a tots els plens 
entrant mocions i demanant sobre 
temes del municipi, alguns dels 
quals pendents de resposta.
• No ens hem oblidat mai dels 
presos i preses polítics i exiliats.
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BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT
El foment i reconeixement social de l’associacionisme ha de ser l’eina de participació i de cohesió. Cal 
donar suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats socials. Estimular, integrar i 
promocionar la gent gran per vincular-la amb el seu entorn veïnal i sociocultural. Creiem en el potencial 
dels joves i som conscients de les mancances que pateix aquest col.lectiu.

• Elaborar un cens de persones vulnerables per identificar necessitats, vetllar perquè sigui prioritària la 
seva atenció i desplegar serveis adreçats a la infància i l’adolescència.   
• Mantenir contacte constant amb les entitats que fomenten el voluntariat per coordinar-nos i col.labo-
rar amb la seva tasca.
• Elaborar un catàleg de serveis socials que inclogui tots els serveis que s’ofereixen i ajuts que es poden 
demanar, facilitant-ne els tràmits.  
• Recuperar l’avantprojecte de pisos dotacionals de Cal Dimoni per a persones grans.                                 
• Implicar-nos en la gestió de la Residència, col.laborant amb les necessitats i fent seguiment i control 
de la seva gestió.
• Revisar i actualitzar el Pla d’Igualtat i el Pla d’Acollida a nouvinguts i aplicar els seus principis.
• Revisar el Pla Local de Joventut i d’acord amb les enquestes passades, buscar resposta a les mancan-
ces manifestades pels joves i descrites en el document.
• Recuperar habitatges buits i posar-los al servei de la gent, en especial de la població jove.
• Transformar l’antic escorxador municipal en un espai per a joves i entitats.
• Oferir al jovent la possibilitat d’organitzar-se de manera autònoma, amb responsabilitat i llibertat. 
Dotant-los d’’un pressupost participatiu.                                                                                                  

1. Joan Mendo i Toll
2. Jordi Solà i Rota
3. Montserrat Carrera i Gonzalez
4. Íngrid Fortea i Ezcurra
5. Josepa Esquerrà i Areñas
6. Francesc Xavier Miguel i Núñez
7. Marc Vilalta i Martínez
8. Eulàlia Viladecans i Esquerrà
9. Pol Baraza i Curtichs
10. Concepció Sidera i Jubany
11. Gil Colom i Carbonell

Suplents:
1. Júlia Mendo i Cullell
2. David Mascarella i Terradellas
3. Montserrat Pons i Toneu
4. Xevi Roma i Dachs
5. Marta Grau i Farrés
6. Joan Basagaña i Puigneró
7. Joan Icart i Estivill
8. Melcior Puig i Palau
9. Sílvia García i Guerrero (independent)
10. Maria Isabel Vergés i Pérez
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GOVERN MUNICIPAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
TRANSPARÈNCIA
El repte de viure en una democràcia oberta, passa per potenciar el control ciutadà als ajuntaments. 
Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la 
cooperació.

• Informar els veïns dels serveis que ofereix l’Ajuntament i dels tècnics que en formen part.
• Pactar ajuts amb les entitats i donar a conèixer les possibles subvencions.
• La política com a eina de resoldre conflictes.
• Planificar diferents estratègies de comunicació àgils i transparents: millora i actualització de la pàgina 
web de l’Ajuntament, butlletins d’informació municipal cada dos mesos obert als diferents grups munici-
pals i ús de les xarxes socials per informacions diverses.
• Promoure processos participatius en diferents programes, projectes i actuacions.
• Impulsar pressupostos participatius.
• Treballar perquè els plens municipals siguin cada dos mesos i es puguin retransmetre en directe a 
través de les xarxes socials.
• Coordinar-nos i treballar amb tots els representants polítics en benefici del poble i el país.
• Sant Quirze de Besora compromès amb la República Catalana.

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Volem que l’educació, la cultura i l’esport siguin projectes de valor i que tots en puguem formar part. Ens 
proposem una implicació total de l’Ajuntament amb els centres educatius i les seves necessitats, amb les 
activitats culturals i amb  el foment de l’esport com a font de salut i benestar.

• Estudiar l’avantprojecte de l’escola i consensuar amb la comunitat educativa la idoneïtat del mateix, o 
la possibilitat de modificar-lo per un de més global, que inclogui l’escola i l’institut.
• Col.laborar amb les Ampes en l’oferta d’activitats extraescolars inclusives i de qualitat.                                   
• Facilitar subvencions d’una part del material escolar als centres educatius.                                                                                                                                 
• Reforçar el teixit associatiu de les entitats implicades amb la cultura, l’educació i l’esport, mantenint-hi 
un contacte permanent i col.laboratiu.
• Cercar finançament per poder donar resposta adequada a iniciatives educatives, culturals i esportives. 
• Programar inversions adequades per al manteniment , la millora i l’adequació dels equipaments espor-
tius i promoure, coordinant-nos amb les entitats, campionats o jornades  esportives.  
• Promoure la presentació en públic de treballs de recerca de Batxillerat d’alumnes del Bisaura.
• Organitzar i col·laborar en la programació d’activitats i jornades culturals, ja siguin a nivell de poble, 
país o memòria històrica.

Zona esportiva. Instal·lacions educatives.



SOSTENIBILITAT, TERRITORI I SEGURETAT
Compromesos amb el Medi Ambient cap a un desenvolupament sostenible,  compromesos en vetllar per 
la seguretat a Sant Quirze i compromesos en la defensa i la cura del territori.

• Elaborar un Pla estratègic mediambiental  que contempli entre altres, aspectes com: la millora en la 
recollida selectiva, la instal.lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, les energies renovables en 
els equipaments municipals, l’assessorament jurídic en la participació en els salts d’aigua i recuperar les 
façanes fluvials.  
• Modificar ordenances de bonificació d’estalvi energètic.
• Ampliar les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics. 
• Fer un eficient manteniment d’enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions i solars, entre altres equipa-
ments, a tot el municipi. 
• Eliminar barreres arquitectòniques i vetllar perquè els nous projectes que s’executin siguin accessibles 
a tothom.
• Crear places d’aparcament públic.
• Insistir perquè Adif executi el soterrament de la via del tren.
• Insistir en la necessitat d’execució del projecte del pont nou.
• Elaborar un Pla de Prevenció de totes les contingències que hi pugui haver, des d’esllavissades fins a 
seguretat en els actes que s’organitzin.
• Garantir que la fibra òptica arriba a tot el municipi.
• Elaborar un Pla de Seguretat incloent-hi la seguretat civil, ja sigui mitjançant càmeres de vigilància en 
espais públics, com protocols d’actuació i de coordinació amb Mossos, Protecció Civil i Agent Local.

DINAMITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Hem de prendre un protagonisme actiu en l’estímul d’una economia responsable i sostenible.

• Dinamitzar el servei d’ocupació local.
• Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica del mercat setmanal a la plaça 
Major.                                                                                                                                      
• Cercar espais de diàleg i col.laboració amb els comerciants del poble per generar accions conjuntes.     
• Impulsar el coneixement del programa LEADER: subvencions per al desenvolupament local.
• Aplicar incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de revitalitzar el teixit 
econòmic de proximitat i fomentar la creació de llocs de treball. Agilitzar-ne les tramitacions per a 
l’obertura. 
• Implicar-nos i proposar projectes turístics amb la resta de municipis del Bisaura, integrant-hi els diver-
sos esdeveniments locals. 
• Estudiar la viabilitat d’una zona camper per l’atracció del turisme d’autocaravana.             
• Reactivar i impulsar zones industrials encara disponibles a Sant Quirze. 

Meandre del Ter.

Plaques fotovoltàiques a la Residència.Pas a nivell de l’estació de tren. Possible zona d’autocaravanes a l’àrea de Can Guixà.


