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En aquest programa tens els 100 compromisos que ens proposem 
dur a terme durant els propers quatre anys. Són propostes realistes, 
resultat d’escoltar les vostres inquietuds i necessitats i de valorar-
ne la viabilitat per part del nostre equip.

El futur del nostres fills i filles depèn de com tractem el nostre en-
torn. Per això hem volgut treballar aquests compromisos en base als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, els objectius que les 
Nacions Unides han elaborat del 2015 al 2030 per tal d’aconseguir, de 
manera interconnectada, el creixement econòmic, la inclusió social 
i la protecció del medi ambient. Millorarem la nostra qualitat de 
vida vetllant per la sostenibilitat futura del planeta.

Aquestes propostes les durem a terme gràcies a les persones; 
ho farem junts totes les urgellenques i urgellencs amb el lideratge de 
l’Ajuntament i de l’equip de Junts per la Seu. Un grup de persones 
capacitades, honestes, treballadores i valentes que ens estimem la 
Seu i la seva gent, i que volem dedicar uns anys de la nostra 
vida a fer-la créixer per millorar el present i el futur de tothom, 
sense exclusions. Ens teniu al vostre servei per construir, juntament 
amb tots vosaltres, un futur millor. 

Jordi Fàbrega i Sabaté
46 anys. 
Metge Pediatre. 
Professor de Medicina 
de la Universitat de Lleida. 

JORDI 
FÀBREGA 
i SABATÉ. 

CONVERTIM LA SEU
EN UNA CIUTAT
REFERENT EN 
QUALITAT DE VIDA 
I PROSPERITAT 
AL SERVEI DE TOTHOM
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Incrementar el parc d’habitatges 
públics de lloguer social, incloent 
pisos per casos d’emergència social:

a. Rehabilitació de vivendes 
de propietat privada, acordant 
la seva cessió temporal.

b. Negociació amb les entitats 
financeres per l’obtenció 
de vivendes no ocupades.

c. Adquisició d’habitatges a través 
del dret de tempteig i retracte.

3   Donar continuïtat als plans d’ocupació 
locals mitjançant la col·laboració amb 
empreses privades per tal d’assegurar 
contractes de treball.

3. 

JOAN 
GURRERA
i LLUCH.
59 anys. 

Enginyer de Camins, 
Canals i Ports. 
Professional liberal amb 
despatx propi a la Seu.

4   Promoure la descentralització 
del Servei d’Acolliment Familiar en 
situacions d’urgència, destinat a famílies 
que precisin que els seus infants siguin 
acollits per una emergència.

5   Garantir un àpat diari a infants
i adolescents en seguiment per 
Serveis Socials Bàsics durant els períodes 
vacacionals utilitzant dels menjadors 
escolars.

2

1   Donar suport des dels Serveis Socials 
Bàsics a les persones més vulnerables 
per tal de potenciar la seva autonomia 
econòmica, laboral i familiar.

98

2. 

MIREIA 
FONT 
i GRAS. 
46 anys. 

Tinent d’Alcalde de 
Promoció de la Ciutat.  
Llicenciada en Dret i 
Màster en Dret Europeu. 
Gerent del consorci 
Leader Alt Urgell-
Cerdanya.
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8   Creació del Servei d’Orientació i 
Acompanyament a les Famílies: servei 
d’assessorament en l’educació dels fills 
i filles mitjançant l’acompanyament de 
professionals especialitzats.

9   Creació del Centre per l’Autonomia Personal: atenció 
integral a la persona que pateix una alta dependència perquè 
pugui romandre a casa seva.

10   Creació d’una oficina d’acompanyament i 
assessorament de la gent gran, per facilitar qualsevol 
tipus de tràmit amb les administracions.

11   Redacció del protocol comarcal contra els 
maltractaments a la gent gran i impuls d’una campanya de 
sensibilització pel bon tracte envers aquest col·lectiu. 

7   Implementació del programa d’educadors 
de carrer per la detecció primerenca de les 
situacions de dificultat i conflicte social que 
afecten a infants i joves.

12   Creació de la tarja de descomptes per a gent gran per 
activitats lúdiques municipals.

4. 

CARME 
ESPUGA 
i VILAGINÉS.
46 anys. 

Administrativa. 
Treballadora de 
l’oficina comarcal del 
DARP (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació) a 
l’Alt Urgell.

6   Ampliació del projecte d’Horts 
Socials per a col·lectius vulnerables. 
Creació d’un pla de treball transversal entre 
els beneficiaris dels Horts per a gent gran 
en què la gent amb experiència instrueixi la 
resta de col·lectius.

1110



15   Elaboració d’un projecte educatiu 
per treballar en el foment de la igualtat 
entre sexes, la sensibilització vers els 
col·lectius LGBTIQ i la prevenció de 
conductes homofòbiques.

16   Continuar apostant pels projectes 
de cooperació al desenvolupament 
a través del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació. 

17   Pla de recursos per a la petita infància: obertura de 
l’Espai Nadó, Espai familiar, Escola de famílies, Servei d’Atenció 
Diürna i manteniment del programa Nascuts per llegir.

18   Continuïtat en la cobertura del 100% de les 
preinscripcions de les places a la llar d’infants.

19   Redacció del Pla Local de Joventut 2020-2024, 
amb la participació dels col·lectius i entitats de joves.

20   Donar continuïtat als Consells Municipals d’Infants 
i d’Adolescents.

21   Impuls d’un espai jove itinerant on s’organitzin 
activitats per a joves i adolescents.

14   Creació d’un punt de voluntariat 
local com a servei de foment, informació, 
i assessorament a entitats sense ànim de 
lucre i a persones interessades.5. 

XAVIER 
ESTIVAL 
i SAÑA. 
36 anys. 

Estudiant d’enginyeria 
informàtica i treballador 
d’una empresa de 
transports de viatgers 
de la Seu.

13   Recuperació de la figura de l’agent 
d’acollida municipal per tal d’implementar 
un pla d’actuació destinat a millorar la 
inclusió de les persones nouvingudes.
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Promoure un nou equipament 
d’habitatges amb serveis i 
places residencials assistides 
per a la gent gran que promocioni 
la màxima autonomia d’aquest 
col·lectiu.25

Millora dels serveis i les infraestructures sanitàries 
de la Seu: 

a. Reclamar a la Generalitat de Catalunya l’execució 
de les obres del nou CAP.

b. Vetllar perquè la Diputació de Lleida executi les obres de 
reforma i ampliació de la unitat sociosanitària. 

c. Crear el nou consultori de Castellciutat a l’antic edifici 
de Ràdio Seu, amb accessos adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda.

d. Destinar l’actual espai del CAP a ampliar prestacions de 
la Fundació Sant Hospital. 

e. Treballar, conjuntament amb el Departament de Salut, per 
poder  ser usuaris de la Unitat de Cures Intensives de 
l’Hospital de Meritxell. 

f. Vetllar per l’abalisament de l’aeroport per poder efectuar vols 
d’helicòpter nocturns, assegurant així el transport sanitari 
urgent via aèria les 24 hores del dia. 

g. Treballar per disposar de l’adequada cartera de serveis 
sanitaris a la nostra comarca. Realitzar una reflexió 
estratègica sobre necessitats futures que no descarti 
la creació d’un nou hospital comarcal.

26
23   Promoció de la prevenció respecte 
a conductes de risc (sedentarisme, 
socioaddiccions, consum de tòxics, etc.) 
a través de campanyes i accions de 
concienciació.

24   Impuls del pla estratègic comarcal 
contra l’assetjament en edat escolar.

22   Donar continuïtat al programa de 
Pla de Transició al Treball.

6. 

JOAN 
LLOBERA 
i SANMARTÍ.
45 anys. 

Tècnic de manteniment, 
coordinador del Servei 
de Manteniment de la 
Fundació Sant Hospital.
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29   Mantenir i incrementar les 
subvencions als clubs i entitats esportives.

Seguir coliderant el projecte 
per aconseguir que la Catedral 
de Santa Maria d’Urgell sigui 
declarada patrimoni universal 
de la UNESCO dins la 
candidatura conjunta amb Andorra 
i Foix.

30

32   Estudi i projecte de construcció d’un 
nou edifici polivalent a l’Horta del Valira 
amb funcionalitat d’auditori, palau de 
congressos i teatre, que inclogui locals 
d’assaig.

28   Promoure la candidatura de la Seu 
com a vila Europea de l’Esport.

31   Continuar amb la millora de la 
Biblioteca Sant Agustí amb una reforma 
que comporti el canvi d’usos de les 
plantes actuals i ampliació dels horaris 
d’obertura a totes les tardes, de dilluns 
a divendres.

Reforma, cobertura i 
climatització de la piscina 
municipal, per a l’ús continuat 
tot l’any, dotant-la d’una 
coberta retràctil, ampliant 
les seves instal·lacions i els 
espais verds que l’envolten, 
escalfant l’aigua amb energies 
renovables.

27
7. 

OLGA 
TRAVESSET 
i REY. 
48 anys. 

Infermera del SEM 
(Sistema d’Emergències 
Mèdiques). 
Professora d’infermeria 
a la Universitat d’Andorra. 
Màster en Ciències 
de la Infermeria 
i Màster en Malalt Crític 
i Emergències.

8. 

MARTA
ROCA 
i RIU. 
57 anys. 

Mestra d’educació 
primària de la Salle.
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34   Treballar per incrementar l’oferta 
cultural col·laborant amb les entitats i 
creadors del territori.

35   Realització de l’estudi i el projecte 
per ubicar a l’antic edifici dels jutjats un 
centre/museu de cultura popular i 
tradicional pirinenca.

36   Vetllar perquè el Departament 
d’Ensenyament, millori la detecció 
i tractament de les dificultats 
d’aprenentatge per aconseguir 
reduir el fracàs escolar.

37   Impulsar i donar suport a la realització 
d’accions de sensibilització i divulgació 
adreçades a la ciutadania sobre els 
beneficis de la reforma horària.

10. 

ROSA
GINESTA
i BOMBARDÓ.
47 anys. 

Empresària 
i botiguera. 
Castellciutat. 

9. 

JORDI 
VILARRUBLA 
i BULLICH.
31 anys. 

Enginyer de Camins, 
Canals i Ports. 
Treballador transfronterer.

Creació, conjuntament amb la 
Generalitat de Catalunya, d’un 
centre universitari d’INEFC, 
especialitzat en esports al 
medi natural. Aquest centre, 
que se suma als que INEFC ja 
té a Barcelona i a Lleida, té com 
a objectiu oferir una formació 
integral tècnica i universitària 
als seus alumnes. Per la Seu 
esdevindrà un motor educatiu, 
esportiu i econòmic.

33
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REVITALITZAR EL CENTRE 
HISTÒRIC:

a. Treballar amb els propietaris dels locals 
comercials per buscar noves solucions 
i fórmules d’arrendament que permetin 
l’obertura de nous negocis.

b. Creació de nous punts d’atracció tant 
de visitants com de ciutadans. 

c. Embelliment: instal·lació de bancs, 
millora de la il·luminació, repintat, 
manteniment del pla de façanes, i 
ornamentacions florals.

d. Treballar en la sensibilització i educació 
cíviques per a mantenir nets els espais 
públics i, si cal, incrementar recursos.

e. Mantenir i buscar noves activitats de 
dinamització al carrer dels Canonges i 
al carrer Major, d’acord amb l’inventari de 
locals buits que s’està realitzant.

38 39   Impulsar les taules de treball amb les 
entitats i associacions empresarials de 
la ciutat per tal de consensuar accions i 
solucions.

40   #CompraalaSeu. 
Impulsar conjuntament amb les associacions, 
campanyes, esdeveniments i accions de 
suport al petit comerç local per tal de 
visibilitzar la importància de comprar a la Seu.

41   #laSeucapitaldelformatge. 
Buscar accions innovadores per mantenir 
la Fira de Sant Ermengol com a referent del 
formatge i dels productes de proximitat.

11. 

ARNAU 
NAVINÉS 
i FERRER. 
28 anys. 

Graduat en Ciències 
Biomèdiques i Màster 
en Immunologia 
Avançada. 
Investigador biomèdic a 
l’Hospital Clínic 
de Barcelona.

12. 

JUANI 
MENDUIÑA
i GATNAU. 
74 anys. 

Cuinera jubilada. 
Mestressa de casa.
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44   Creació d’un espai de coworking 
i d’un espai Lab d’innovació digital, per 
captar professionals liberals i talent jove 
que treballin des de la Seu.

46   Creació d’una aula de cuina per 
promocionar el comerç, els productors 
locals i la gastronomia amb tallers i 
formacions.

47   La Seu ciutat de congressos. 
Continuar treballant per a promocionar
la Seu en el marc de la Catalunya 
Convention Bureau i així afavorir 
els agents del sector turístic.

45   Potenciar la inserció laboral donant 
suport al creixement i diversificació 
del Centre Especial de Treball 
de la Fundació Integra Pirineus.

13. 

ÀLEX 
MEJÍAS 
i ROVIRA.
30 anys. 

Pirotècnic especialista.

43   Senyalització dels polígons 
industrials amb les empreses existents 
per tal de fer-les més visibles i guiar els 
clients.

14. 

ENRIQUETA 
VIDAL 
i JOFRE.
46 anys. 

Administrativa i 
comercial. 
Treballadora del servei 
de cuina de la Fundació 
Sant Hospital de La Seu 
d’Urgell.

42    Consolidar el Festival del Joc del 
Pirineu, la Fira Click i el Món Màgic de les 
Muntanyes, com a esdeveniments lúdics i 
familiars referents al Pirineu.
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51   Consensuar amb el sector empresarial 
l’aplicació d’accions a curt termini derivades 
de l’IMPULSA 2026-Pla Estratègic Alt 
Urgell-la Seu d’Urgell.

52   Fer les gestions necessàries per posar 
a disposició nou sòl industrial d’acord 
amb el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran.

53   Ampliació i millora de la zona 
d’autocaravanes amb punts d’informació 
dels recursos turístics, comercials i 
de restauració del municipi.

Nova estratègia del Ràfting 
Parc per convertir-lo en un nou 
referent turístic del Pirineu no 
només en l’àmbit esportiu.48

50   Treballar per aconseguir que les 
tecnologies 4 i 5G arribin a tot el 
municipi, especialment a les empreses.

15. 

PERE 
PORTA 
i COLOM.
53 anys. 

Diplomat en Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials 
i Llicenciat en Ciències 
del Treball. 
Director de l’Institut 
per al Desenvolupament 
i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran.

49   Creació, dins del Ràfting Parc, d’un 
punt de suport als ciclistes, amb dutxes i 
equipament especialitzat.

16. 

CARME 
SALA 
i RIBES. 
61 anys. 

Infermera 
coordinadora 
de Doctus 
a la Seu d’Urgell.
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57   Intensificar el control dels diferents 
establiments per tal que es respectin 
els horaris, les condicions dels locals i les 
activitats amb els permisos obtinguts.

Continuar impulsant, amb la 
regidoria de Treball Fronterer, 
nous workshops ocupacionals, 
creant un espai virtual 
d’assessorament al treball 
fronterer i seguint potenciant 
la col·laboració amb el Govern 
d’Andorra.

59   Impulsar una xarxa s’inversors 
locals que donin suport a nous projectes 
empresarials.

56   Elaboració d’un Pla d’adaptació de 
la ciutat per a persones amb necessitats 
especials i apostar per ser destí turístic 
accessible.

54   Consolidar la ciutat com a 
referent esportiu per a l’organització 
d’esdeveniments relacionats amb la natura
i amb els clubs esportius de la ciutat.

5855   Afavorir les operacions turístiques 
de l’Aeroport com a generadores d’activitat 
econòmica i llocs de treball.

17. 

ALBERT 
BATALLA
i SISCART.
41 anys. 

Alcalde de la Seu d’Urgell 
des de 2008 i Diputat 
al Parlament entre 
2003 i 2017. 
Llicenciat en Ciències 
de la Comunicació.

S1. 

JESÚS 
FIERRO 
i RUGALL.
58 anys. 

Tinent d’alcalde de 
Serveis centrals i 
Territori. President del 
Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell. Director de banca.
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61   Implementació dels itineraris escolars 
segurs. Camins escolars.

CIUTAT 30 / CIUTAT LENTA. 
Aplicar el pla de mobilitat 
sostenible amb la finalitat de 
pacificar el trànsit rodat a la ciutat, 
fomentar els desplaçaments a peu 
i en bicicleta, afavorir els sentits 
únics de circulació que augmentin 
la seguretat i generin espais per 
eixamplar voreres i crear els carrils 
bici. 

60

Creació d’una aplicació mòbil 
que faciliti els tràmits i la 
comunicació amb l’Ajuntament.62

63   Revisar el Pla de neu de la Seu, els 
barris i Castellciutat incrementant els mitjans 
necessaris per a la seva aplicació.

64   Construcció d’una passarel·la 
sobre el riu Valira adossada al costat 
sud del pont de la carretera N-260, amb 
semaforització al pas de vianants.

65   Redactar un Pla d’Usos de l’edifici 
de les Monges que, entre altres, prevegi 
rehabilitar la part que avui encara està en 
desús. A mig termini podria acollir l’espai 
de Coworking, un espai Lab d’innovació 
digital i el Centre de Formació d’Adults 
si fos necessari el seu canvi d’ubicació 
actual.

S2. 

ANNA 
VIVES 
i TARRÉS. 
44 anys. 

Tinent d’alcalde de l’àrea 
d’Atenció a les Persones. 
Llicenciada en Filologia. 
Directora del Centre 
Residencial d’Acció 
Educativa La Xicoia.

S3. 

MONTSE 
BONET 
i PORQUERAS. 
58 anys. 

Regidora de Salut, 
Solidaritat i cooperació, 
Gent gran i Polítiques 
d’igualtat. Metgessa del 
CAP de la Seu d’Urgell.
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66   Donar continuïtat al pla d’adaptació 
de les voreres i rampes dels passos de 
vianants i accessos a tots els equipaments 
municipals per millorar l’accessibilitat a 
col·lectius amb mobilitat reduïda.

67   Seguir amb el projecte d’omplir els 
escocells dels arbres per tal de fer les 
voreres més uniformes i amb una major 
amplada transitable.

69   Donar continuïtat a la campanya municipal 
d’identificació genètica de deposicions dels gossos 
i buscar ajuts per aconseguir que les bosses de recollida 
d’excrements de gossos siguin compostables.

68   Obertura del carrer del Setúria, 
entre el carrer de St. Ermengol i el Carrer 
Gregal.

70   Promoure una campanya per a la neteja dels orins dels 
gossos per part dels seus propietaris.

72   Instal·lar places d’aparcament reservades a persones 
amb mobilitat reduïda al peu del Passeig, davant del CAP i 
de l’hospital.

73   Instal·lar al Palau d’esports i al Poliesportiu municipal 
places reservades a persones amb diversitat funcional 
amb bona visibilitat de la pista.

S4. 

ISIDOR
ALBERICH 
i TORRUELLA.
60 anys. 

Regidor d’Atenció 
ciutadana, Tecnologies 
de la informació 
i Esports. 
Mestre. Director de 
l’Escola Mn. Albert Vives.

71   Instal.lar WC públics autonetejables a prop del 
centre històric de la Seu.

3534



77   Nou model de policia més proper a les persones 
implementant una nova organització del cos i afavorint la 
incorporació de nous agents.

80   Construcció, a través de la Generalitat, de la nova seu 
dels GRAE (Grup de Recolzament d’Actuacions Especials) 
dels Bombers a l’aeroport Andorra - La Seu d’Urgell, 
com a pas previ per aconseguir que es pugui disposar 
de l’aeroport de la Seu d’Urgell com a heliport base de 
l’helicòpter dels GRAE.

78   Redactar un pla director del Pla de les Forques que 
en defineixi els usos i aprofitaments.

79   Rehabilitar, a través del Departament d’Interior de la 
Generalitat, l’actual Parc de Bombers de la Seu d’Urgell.

75   Aplicar la tarifa plana d’impostos: 
pagaments distribuïts en 12 mensualitats 
iguals per tal de facilitar la planificació de 
l’economia domèstica.

76   Replantejament de la gestió directa tant 
de la zona blava com de la grua municipal, 
un cop finalitzin les actuals concessions.

74    Instal·lar, als parcs de lleure infantils, 
equipaments adaptats per als infants 
amb diversitat funcional.

S5. 

SÍLVIA 
ISCLA 
i ALVIÑÁ.
31 anys. 

Regidora de Joventut, 
Infància, Festes i 
tradicions i Ensenyament. 
Mestra d’Educació 
Especial a la ZER 
Narieda.
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81   Redacció d’un pla integral del riu 
Valira que pugui contemplar la creació 
del “parc del mesclant de les aigües”, 
amb un ecomuseu, una xarxa d’itineraris 
saludables pels dos marges del riu i 
la creació del museu de la llana a 
Castellciutat.

82   Construir, d’acord amb l’ACA, el 
col·lector d’aigües residuals de 
Castellciutat, aprofitant la seva construcció 
per a la creació d’un camí per a vianants al 
marge dret de la Valira.

83   Crear un Pla d’energies 
renovables per a tots els equipaments 
municipals, incloent els equipaments 
esportius. Primera fase d’execució 
del Pla amb instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i calderes de biomassa.

84   Continuar millorant les dades 
de reciclatge de residus al nostre 
municipi, impulsant accions innovadores 
com la campanya d’eliminació de bosses 
de plàstic dels comerços alimentaris que 
s’està desenvolupant actualment.

S7. 

LOURDES 
SANTOS 
i SANTANA.
59 anys. 

Auxiliar administrativa. 
Treballa a l’Institut Joan 
Brudieu a la consergeria. 

S6. 

ROGER
GRAVET
i CHOY.
18 anys. 

Estudiant d’International 
Business Economics 
a la Universitat Pompeu 
Fabra. 
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86   Vetllar, a la Ciutadella, per a que 
s’executi l’enderroc i neteja dels edificis no 
patrimonials. Per això es tramitarà ràpidament 
la reparcel·lació i la seva inscripció al 
Registre.

87   Gestionar amb celeritat la cessió dels 
terrenys per poder construir l’accés al cap 
del poble de Castellciutat que connectarà 
la carretera nacional amb la Plaça Josep 
Moragues (Rastillo) pel cementiri, amb la 
creació de més aparcament.

Projectar un nou aparcament 
a Castellciutat, molt a prop de 
la plaça de l’arbre, amb plaça-
passeig-mirador en superfície i a 
nivell de carrer. Execució d’una 
primera fase amb 30 places.85

89   Instal·lar, d’acord amb el Ministerio de Fomento, un pas 
de vianants i semàfor amb polsador a la carretera N-260 
que connecti amb el carrer Verdaguer.

88   Instar la Direcció General de Transports 
a l’adequació de la parada d’autobusos 
de Castellciutat amb la col·locació d’un 
sostre. 

90   Pla d’embelliment del mobiliari urbà a Castellciutat i als 
barris, comptant amb el parer dels veïns per definir singularitats 
pròpies.

91   Millora de la mobilitat i creació de noves places 
d’aparcament al Poble Sec.

92   Creació d’un Programa d’Atenció Ciutadana per als 
barris i Castellciutat, per facilitar que els veïns i veïnes puguin 
expressar els seus neguits i propostes de millora, en coordinació 
amb l’Ajuntament de les Valls de Valira per al Poble Sec, Sant 
Antoni i Sant Pere.

Podeu trobar altres propostes sobre Castellciutat, als números 26c, 
81 i 82.

S8. 

JORDI
PALLARÈS
i PORT.
58 anys. 

Ex-regidor de promoció 
econòmica i treballador 
de la Cooperativa Cadí.
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TRANSPARÈNCIA, 
BON GOVERN 
I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

4746



93   Redacció i publicació del Pla d’Acció 
Municipal al web, amb un format que ens 
permeti la participació ciutadana: “posa’ns 
nota”.

94   Fomentar la Participació Ciutadana 
continuada posant a disposició dels 
ciutadans eines per interactuar amb 
l’Ajuntament. Manteniment de tots els 
òrgans de participació i concertació 
existents com el consell d’infància, el 
d’adolecència, el de gent gran, el de 
promoció econòmica, el de solidaritat i 
cooperació...

95   Convocar la ciutadania, com a 
mínim una vegada l’any per tal que es pugui 
copsar les inquietuds, propostes 
i possibles queixes.

96   Simplificació administrativa dels 
processos per tal de facilitar les gestions 
dels ciutadans a l’Ajuntament.

97   Administració electrònica. Avançar 
en la implantació d’eines telemàtiques per 
tal donar compliment a la normativa vigent, 
agilitzar els tràmits i vetllar per tenir una 
administració més eficient.

S10. 

ANTONIETA
SOLÉ
i SANVICENS.
73 anys. 

Mestressa de casa.

S9. 

FÈLIX 
GÓMEZ 
i TORRALBA.
60 anys. 

Cap de manteniment 
del Parador de Turisme 
de la Seu d’Urgell.
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PIRINEU I PAÍS

98   Treballar, conjuntament amb la 
Generalitat de Catalunya, per avançar en la 
integració tarifària del transport públic 
a tot el Pirineu i aconseguir una rebaixa 
important en els bitllets de transport.

99   Impulsar, conjuntament amb la 
Generalitat de Catalunya i la resta dels 
territoris del Pirineu, el projecte dels Jocs 
Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona.

Seguir liderant des de la Seu 
d’Urgell la defensa del conjunt 
del Pirineu exercint-ne la 
capitalitat.
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L’EQUIP
5352



1. Jordi Fàbrega i Sabaté

LA SEU 
A LES TEVES 

MANS

S6. Roger 
Gravet 
i Choy

S1. Jesús 
Fierro 
i Rugall

4. Carme 
Espuga 
i Vilaginés

S7. Lourdes 
Santos 
i Santana

S2. Anna 
Vives 
i Tarrés

5. Xavier 
Estival 
i Saña

8. Marta 
Roca 
i Riu

9. Jordi 
Vilarrubla 
i Bullich

10. Rosa 
Ginesta 
i Bombardó

11. Arnau 
Navinés
i Ferrer

12. Juani 
Menduiña
i Gatnau

S8. Jordi 
Pallarès 
i Porta

S3. Montse 
Bonet 
i Porqueras

6. Joan 
Llobera 
i Sanmartí

S9. Fèlix 
Gómez 
i Torralba

S4. Isidor 
Alberich 
i Torruella

7. Olga 
Travesset 
i Rey

S10. Antonieta 
Solé 
i Sanvicens

S5. Sílvia 
Iscla 
i Alviñá

3. Joan 
Gurrera 
i Lluch

2. Mireia 
Font 
i Gras

13. Àlex 
Mejías
i Rovira

14. Enriqueta 
Vidal 
i Jofre

15. Pere 
Porta 
i Colom

16. Carme 
Sala
i Ribes

17. Albert 
Batalla 
i Siscart
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Estàs convidat a assistir-hi!

ACTE FINAL DE CAMPANYA

Trobada amb veïns 
del Poble Sec
13 de maig · 20 h
A la plaça

Trobada amb veïns 
de Sant Antoni
16 de maig · 22 h
Local Social

Trobada amb veïns
del Serrat de la Capella
14 de maig · 20 h
Davant de l’arbre

Trobada amb veïns 
de Santa Magdalena
14 de maig · 22 h
Plaça de Santa Magdalena

Trobada amb veïns 
de Castellciutat
18 de maig · 18 h
Local Social

Trobada amb veïns 
del Centre històric
17 de maig · 20 h
Placeta de Sant Roc

Trobada amb veïns 
de Sant Pere
16 de maig · 20 h
Bar la Ballena

Trobada amb 
gent gran
24 de maig · 18 h
Pati Palau

23 de maig · 20 h · Sant Domènec

L’AGENDA
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