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+ BESALÚ
PARTICIPACIÓ CULTURA DEBAT PROMOCIÓ ECONOMIA
PATRIMONI TURISME CIUTADANIA ESPORTS
PLANIFICACIÓ BENESTAR FIRES SERVEIS COMPROMÍS
COMERÇ DIÀLEG INDÚSTRIA ENTORN TRADICIÓ
PROXIMITAT SALUT FEMPOBLE PLAESTRATÈGIC
COMUNICACIÓ TRANSPARÈNCIA EDUCACIÓ

ÀREA ESTRATÈGICA
 Elaborar un Pla estratègic.
 Potenciar la participació ciutadana en la planificació estratègica
municipal.
 Disposar d’un pla d’acció municipal, coherent amb els recursos i
capacitats de la vila.
 Introduir una nova cultura de fer política i també una nova
cultura d’interacció institucional.
 Posar especialment de relleu les aliances entre el sector públic i
el privat per aconseguir fites que beneficien tothom.

ÀREA D’EDUCACIÓ i CULTURA
 Impulsar i col·laborar amb la construcció del nou edifici escolar
de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa.
 Promoure i potenciar l’educació al municipi, consolidant el
projecte educatiu de la llar d’infants municipal, el
reconeixement de l’escola municipal de música per part de la
Generalitat de Catalunya i la formació per a persones adultes.
 Ampliar i millorar els equipaments i serveis de biblioteca i
l’arxiu municipal.
 Potenciar i difondre la història del municipi i el seu patrimoni
històric, cultural i natural.
 Crear un centre d'interpretació de la història i l'arqueologia
local.

ÀREA D'EMPRESA i OCUPACIÓ
 Potenciar el Bressol d’Emprenedoria: servei públic i gratuït
d’informació i assessorament, orientació laboral, club de feina
i borsa de treball.
 Impulsar la petita i mitjana empresa, l’emprenedoria i el
comerç local.
 Incentivar i dinamitzar l'ocupació del municipi i desenvolupar
activitats destinades, a afavorir la inserció laboral i la millora
professional de les persones aturades o en actiu.
 Promoure polítiques d’ocupació per un municipi amb més i
millor feina.
 Promoure la formació i millora de qualificació professional.

ÀREA DE COMERÇ i TURISME
 Reforçar l’eix comercial i el mercat de Besalú, apostant per un
model de proximitat.
 Fomentar la dinamització del comerç i el turisme i les relacions
entre particulars, empreses locals i professionals.
 Apostar per un turisme sostenible i de qualitat.
 Impulsar, potenciar i difondre les fires i festes populars al
municipi.
 Promoure i difondre la història del municipi i el seu patrimoni
històric, cultural i natural.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 Reforçar el model de serveis socials atent, humà i pròxim.
 Millorar els serveis i els programes per a la gent gran del poble.
 Promocionar la dinamització, l’oci responsable i el lleure
educatiu, la igualtat, l’associacionisme i la participació,
proporcionant espais per l’autoorganització i autogestió de les
entitats i els joves.
 Fomentar les campanyes d’informació en l’àmbit de benestar,
família i salut.
 Promoure l’esport de base.

ÀREA DE TERRITORI
 Promoure la seguretat vial.
 Vetllar per la protecció civil i l'ordre públic, creant un cos de
vigilants municipals.
 Millorar i conservar tots els espais verds i l’arbrat de places i
carrers, potenciant Besalú vila florida i l'anella verda.
 Fomentar la participació de la ciutadana per a fer obres i
millores als equipaments municipals i espais públics dels
diferents barris i del centre històric.
 Apostar per les energies renovables per fer un poble més
sostenible i ecològic, per un model de recollida de residus
eficient i econòmicament sostenible i per a la protecció del medi
ambient i accions contra plagues.

