MUNICIPALS 2019: Junts per
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró

Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró es presenta a les
eleccions municipals amb una llista encapçalada per Joan
Giraut. La llista destaca per la seva transversalitat i
renovació combinant persones de perfils diversos,
experiència i amb molta il·lusió. La candidatura es
presenta sota el lema Junts i Endavant. Amb un equip
preparat per governar.

TURISME
• Desenvoluparem el pla estratègic que ens obrirà camí
cap a les noves tendències turístiques del nostre
municipi.
• Promourem la construcció de l’Auditori-Palau de
Congressos al Port d’Aro.
• Rehabilitació del Camí de Ronda de S’Agaró i Parc
Natural Punta d’en Pau.
• Millorarem l’accessibilitat de totes les zones del
municipi perquè tothom que ens vingui a visitar ho
pugui fer amb la màxima comoditat.
URBANISME:
• Construcció de la passera i la prolongació del Passeig
Marítim fins al Port.
• Construcció d’un nou Parc de Bombers a Mas Semi.
• Reurbanització de Mas Nou i Mas Semi.
• Construcció d’un nou dipòsit d’aigua de 5.000m3 per a
garantir un millor subministrament i fer arribar l’aigua
del Ter a S’Agaró.
CULTURA – ENSENYAMENT:
• Execució del projecte del centre cultural de la Masia Bas
integrat per la nova biblioteca i arxiu municipal, auditori
– teatre, escola d’arts.
• Consolidació de la Masia Bas com a centre expositiu d’art
contemporani establint conveni amb Caixa Fòrum.
• Creació del Museu Municipal de la Memòria Històrica a
l’edifici de l’antic Ajuntament de Castell d’Aro.
• Posarem en funcionament la nova Escola de Fanals a la
urbanització Dalmau.

ESPORTS – JOVENTUT.
• Elaboració del nou pla local de Joventut que ens donarà
les directrius pels pròxims quatre anys.
• Construcció d’una pista esportiva coberta a la zona dels
estanys.
• Crearem un Punt Lila per a assessorar i acompanyar a
possibles víctimes d’agressions sexistes, integrat amb
xarxa amb els diferents agents socials del municipi.
• Construcció de la nova Casa Lila a Castell d’Aro.
SERVEI A LES PERSONES – SERVEIS SOCIALS:
• Promourem la construcció d’habitatges de protecció
social per a l’emancipació dels joves i habitatges amb
serveis per a gent gran i discapacitats.
• Es posarà en marxa la residència de la Fundació Vimar
en un concepte d’inclusió comunitària de persones amb
discapacitat intel·lectual.
• Desplegament de programes dirigits a les persones amb
algun tipus de discapacitat, suport als malalts
d’Alzheimer i als seus familiars.
PROMOCIÓ ECONÒMICA.
• Dinamització del Passeig Marítim i de les galeries
comercials amb la peatonalització dels carrers que
permetrà l’ampliació del teixit comercial.
• Ampliació de les voreres a l’Av. S’Agaró per donar més
espai a les superfícies de les terrasses.
• Rehabilitació del pàrquing plaça Europa.
Accés en el web de la candidatura:
https://www.juntsiendavant.cat

