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PROGRAMA ELECTORAL
TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Roses ha superat amb èxit alguns reptes generacionals com
ara el cobriment de la riera i, ara, pensant en el futur i pensant
en gran, d’entre els grans reptes que ens cal afrontar, per la
seva transcendència, destaca la remodelació del front de
mar, entre la Riera dels Ginjolers i el port, un projecte que ha
de servir per a donar continuïtat al passejos de mar, eixamplar
les voreres en tot el seu tram i, molt important, tot soterrant
l’aparcament, una necessitat absoluta per a mantenir la competitivitat viu i en màxima activitat econòmica tot el casc antic.
Aquest és un projecte que cal encarar, com es va fer amb el
port esportiu municipal, amb els suficients estudis econòmics
i tècnics que garanteixin la seva viabilitat.
Amb el mateix esperit, Junts x Roses es proposa trobar la
millor utilitat per a l’espai de l’antiga depuradora, una oportunitat que cal polsar al servei de la qualitat de vida de rosincs i
rosinques i convertit en atractiu turístic juntament amb el Castell, el Far, la platja del segon moll i el camí de ronda. Una gran
oportunitat que cal aprofitar com hem fet amb la Ciutadella.
En pocs anys hem fet realitat 1000 noves places d’aparcament, a nord i oest de la Ciutadella, a l’entorn dels centres
públics, escoles i Mossos i IES Illa de Rodes, zona esportiva,
cementiri, piscina i CAP. Continuarem habilitant nous espais
així com incrementarem la capacitat de l’actual aparcament
vora mar afrontant, com s’ha dit, la remodelació del Front de
Mar.
És hora d’actualitzar i racionalitzar el model de creixement de
Roses, un POUM que més que obrir expectatives a l’especulació faci marqui unes pautes urbanístiques que estiguin al
servei del poble, fer possible la promoció d’habitatge social i
fer possible l’activitat econòmica generadora llocs de treball
efectius, una zona d’activitat econòmica compatible l’oci.

URBANISME/INFRAESTRUCTURES

Hem fet realitat una gran quantitat de projectes que, com la
pluja fina, han convertit Roses en una ciutat atractiva i còmode
de la que ens sentim orgullosos, una pluja de millores, petites,
mitjanes i grans que no pot parar, per això Junts x Roses i
Junts amb tu, proposem:
•Urbanització del carrer i placeta de la Llotja.
•Eliminació de l’edifici telefònica del mig de la Rambla
•Atenció als parcs infantils, adaptats! i amb fonts d’aigua

PATRIMONI CULTURAL

•Nou Arxiu Municipal de Roses, a la plaça de Catalunya, a l’
edifici adquirit.
•Nova sala al Museu de la Ciutadella per a exposar el llegat
Falcó.

MEDI AMBIENT

•Roses, destinació turística compromesa amb el Medi
Ambient. Segell municipal del qualitat ambiental als establiments i negocis turístics.
•Co-gestió Parc Natural Cap de Creus, accessos per mar i
terra, compra de terrenys per aparcaments, i desenvolupament del projecte, Falconera, porta Sud del Parc Natural de
Cap de Creus.

URBANITZACIONS
•Nova passera sobre la Riera dels Ginjolers al Mas Oliva.
•Aparcament públic a Sta. Margarita.

HABITATGE

•Redacció del Pla d’habitatge.
•El Pla ens donarà les pautes per poder fer les actuacions
necessàries per a assolir habitatge social, no només per les
persones en situació social desfavorida, sinó també pels joves
que tenen moltes dificultats alhora d’emancipar-se en no
trobar habitatge de lloguer econòmic.

VIA PÚBLICA/CONVIVÈNCIA CIUTADANA

•Redacció projecte voreres carrers Gravina, P. Claret, Ramón
i Cajal i adjacents.
•Redacció projecte voreres carrers Madrid, Sevilla i Toledo i
Pl. Pep Ventura.
•Punts de recollida de la jardinera a les urbanitzacions.

SEGURETAT CIUTADANA

•Segona fase d’instal·lació de càmeres de seguretat vial i
videovigilància

•Actuació i campanya encaminada a la “pacificació” del trànsit
en tot el municipi.
•Junta Local de Seguretat, Continuar exigint a les autoritats de
l’Estat i la Generalitat la legislació necessària per a l’erradicació de top manta.
•Atacarem la problemàtica dels artefactes patinets i altres
sobre voreres i passejos.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA/Qualitat de vida
CULTURA

•Conveni amb ADIFOLK (Associació per a potenciar el folklore i la cultura catalana).
•A la nova SUF, l’escola de música.
•Extensió de Temporada Alta a Roses
•Potenciar i popularitzar el festival d’Havaneres d’Estiu acompanyat d’una concentració d’embarcacions tradicionals.

FESTES

•Consolidar fires i Festivals, Vívid, Sons del Món, Festivalet,
Fira de la cervesa, Festival de la Rosa.
•Com a municipi turístic pressionar a nivell legislatiu en el
tema de la música al carrer, evitant excessos, però apostant
per aconseguir una oferta de qualitat.

CARNAVAL

Potenciació del Consell Municipal del Carnaval, implicant-lo
en tota la festa.
Proposar al Consell la potenciació del caràcter infantil de la
diada de dissabte.
Mantenir la campanya de “Per Carnaval, no tot s’hi val” i,
també, a les barraques a clos de fires de la Festa Major.

JOVENTUT

•Un Consell de Joventut oferint la participació juvenil en l’oficina municipal de l’habitatge així com en els llocs on es debat la
creació de lloc s de treball, la cultura o la festa.
•Treballar contra l’addicció al Joc on-line des de l’àrea de
Joventut.

ESPORTS

•Construcció nova pista d’atletisme dins la zona esportiva
amb un model d’instal·lació moderna d’ús habitual en les
poblacions amb més tradició.
•Connexió entre l’annexa i el pavelló i, entre aquest, i la piscina
a fi de crear espai o hotel d’entitats per a les entitats esportives.
•Camp de barres esportives a la platja del Salatà
•Camp de Vòlei platja permanent a Santa Margarita.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

•Proposta espai municipal per a reunions de les entitats.
•Crear la Taula d’Entitats amb la finalitat de fer la xarxa d’associacions. Són moltes les associacions i entitats que fa temps
busquen com poder fer una borsa de voluntariat. Ajuntant les
entitats podem aconseguir que una associació de voluntaris
sigui una realitat.

ECONOMIA
PESCA

•Ple suport a la Confraria, en el seu 100 aniversari.

TURISME

Incloure a les visites guiades la ruta del Patrimoni, ruta del la
vinya, l’oli i l’olivera.
Oficina de Turisme a Santa Margarita.
Mantenir la presència de Roses a les fires més importants
nacionals i internacionals.
Roses, destinació turística compromesa amb el Medi
Ambient. Segell municipal del qualitat ambiental als establiments i negocis turístics.

TURISME i gastronomia

•Roses, Capital Mundial de la Cuina. Desenvolupament de
l’aula gastronòmica.
•Roses + Bullifundation, capital mundial de la gastronomia.
•Ruta de les Tapes.

TURISME, comerç i esport

•Desenvolupar Pla estratègic de comerç.
•Adequació camins, ciclo-circuit entre Roses i Mas Fumats,
Mas Buscà, Mas Mates, La Garriga. Roses–Palau-Pau-Vilajuïga-Llançà... Programa amb diputació.
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TOP#1 - ECONOMIA I HISENDA
Anar reduint progressivament el deute de l’ajuntament
sense deixar d’oferir cap servei ni apujar impostos ha
estat una realitat.
De 21M de deute a 5,9M en 8 anys.

MONTSE MINDAN

TOP#2 - ESPORTS

TOP#3 - INFRAESTRUCTURES

L’esport és important com a eina de cohesió social. Les
instal·lacions de Roses són un referent.

A principis d’aquesta legislatura els esforços es varen
concentrar en la nova escola Montserrat Vayreda i l’enderroc a de la depuradora de marisc. Però no ens hem
aturat aquí; Aparcament al castell de la Trinitat, Cami de
Ronda de l’Almadrava a Montjoi, Equipament cultural
Suf, aparcament del segon moll, Construcció del Tanatori, Nova pista de bàsquet, de patinatge i pistes de petanca, reposició de tot el ferm de l’urbanització del Puig
Rom, restauració Torre Medieval de la Ciutadella, etc.

Camps de gespa nous, nova coberta de l’estadi, serveis
a l’annexa, renovació equipament piscina municipal,
reforma interiors vestidors pavelló.

L’ALCALDESSA QUE HA ACOMPLERT
EL 86% DEL PROGRAMA ELECTORAL

ENTREVISTA A MONTSE MINDAN,
CANDIDATA A L’ALCALDIA DE ROSES

TOP#4 - MEDI AMBIENT
Tres dades per donar a conèixer les inversions cap a la sostenibilitat ambiental,
renovació de l’enllumenat públic (inversió
de més d’un milió d’€), caldera de biomassa, carregadors elèctrics.de l’urbanització
del Puig Rom, restauració Torre Medieval
de la Ciutadella, etc.

TOP#5 - ACCIÓ SOCIAL

FOTO MONTSE

Es diu que l’experiència és un grau, és així?
Sí, està demostrat, sempre hem estat responsables en la
gestió i hem fet possible, repeteixo, amb la implicació de la
majoria dels nostres ciutadans, l’alt grau de convivència
que disfrutem i el fet de que Roses sigui, als ulls de la
majoria, un poble d’oportunitats.

TOP#6 - PARTICIPACIÓ
Els pressupostos participatius ens han
portat un nou espai per a gossos, la futura
aula gastronòmica i el rètol de benvinguda
a Roses. Una nova aplicació acosta tots
els serveis al ciutadà.

TOP#7 - JOVENTUT
i ASSOCIACIONS

El compromís
és complir el programa.

El compromís
és ser garantia
d’estabilitat.

El compromís
és una gestió responsable.
El compromís és proximitat
i escoltat.

TOP#8 - SEGURETAT CIUTADANA

TOP#9 - CULTURA

Lluita Top Manta, la nostra prioritat. Càmeres de seguretat i
vigilància, increment policia a l’estiu, petició canvi de llei, col·laboració altres cossos policials. Sempre a la recerca d’estratègies per a buscar una solució.

La museïtzació del Castell de la Trinitat, excavacions i posada en
valor del Castrum, inversions en la Ciutadella, exposicions Ca
l’Anita i programació teatral, mes de la poesia, cicle de dins, llibre
Gent Gran, cavalcada de Reis, suport Geganters, Sardanes,
Havaneres...

El millor que té Roses és la seva gent!
Associacions actives i compromeses. La
resposta de l’administració ha d’estar a
nivell, més d’un M d’€ en subvencions i els
equipaments locals a la seva disposició.
El millor que té Roses és la seva gent!.
Associacions actives i compromeses. La
resposta de l’administració ha d’estar a
nivell, més d’un M d’€ en subvencions i els
equipaments locals a la seva disposició.

TOP#10 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
Des de l’evolució de la Fira de la Rosa fins
al Festivalet, passant per la ruta de les
Tapes, el dia de la família o celebració de
campionats i curses, tot pensat en la desestacionalització de la temporada. Més
mesos d’oferta per poder donar més feina
tot l’any!

A pesar de la duresa de la política, vostè es torna a
presentar...
És cert, la política exigeix molta responsabilitat i dedicació,
treballar dur i sota una pressió que de vegades es fa insuportable però també dona satisfaccions, veure com els
projectes es van executant i els problemes de la gent es van
solucionant. A més a més, durant els anys que he dedicat a
treballar per Roses he tingut l’oportunitat o la sort de
conèixer molta gent i de treballar colze amb colze amb
persones extraordinàries, companys, funcionaris i professionals.
Responsabilitat i pressió...Sempre s’ha sentit prou
acompanyada?
Sí, sempre he treballat en equip i, amb tots m’hi he sentit
molt còmode. Com deia, junts, hem treballat incansablement
fins assolir el Roses que avui coneixem i ho hem fet superant
reptes que semblaven impossibles com fer la piscina municipal, el port esportiu, aconseguir l’escola Montserrat Vayreda,
o poder disposar, finalment, d’un tanatori. Junts i pensant
només en Roses, hem cuidat el patrimoni cultural, el
medi-ambient i la convivència.
Què la motiva com a alcaldessa?
Entendre i atendre la gent, es porta a dins. Sempre he tingut
ben present les necessitats de les persones, joves i grans,
sigui en l’àmbit individual o en el associatiu, en el comerç,
l’esport, l’ensenyament, les festes o en el del voluntariat
social. Entendre’ls i atendre’ls ens ha portat a aconseguir un
model de ciutat que és reconegut i admirat, a la comarca i en
el nostre entorn.
Un model de ciutat en el que el paper de l’ajuntament
és bàsic?
És bàsic, sí, però no suficient. L’èxit que significa el progrés
econòmic i social de Roses cal compartir-lo amb molta gent,
rosinques i rosincs, de totes les condicions professionals
que amb la seva dedicació mantenen viva la nostra economia, pesca, turisme, gastronomia, construcció, comerç,
serveis de tota mena i també els que, a més, s’impliquen en
fer possible una vida social tan activa com la nostra, al da-

finalitat en sí mateixa,
sinó una mostra
d’entrega generosa i una
oportunitat per a aportar
tot allò que
tots pensem és important per a teixir el futur
del poble, família,
amics, veïns i... de nosaltres mateixos .

”

Sense soroll però de manera eficaç. Hem
mediat i evitat més de 90 desnonaments,
s’ha actuat en 76 casos de violència de
gènere i atenent totes les urgències
socials.

FOTO MONTSE

“La política no és una

al davant d’AMPES, casals de jubilats, clubs i associacions...
I si, a més de tot això, tenim un poble raonablement net,
ordenat i amb un medi natural, patrimoni cultural i espai
públic cuidat... Com ens reconeixen any rere any, els nostres
turistes repetidors, tenim raons suficients per a sentir-nos
ben orgullosos del que hem fet, junts i per Roses.
Quina és la formula a la que vostè atribueix aquest
èxit?
Res hauria estat possible si no fos per la nostra
capacitat d’aportar estabilitat al poble. Sense estabilitat no s’avança i Roses fa anys que l’ajuntament
no és el problema sinó part de la solució. Aquests
quatre anys hem governat amb minoria però l’estabilitat
aconseguida ha estat total i, repeteixo, sense estabilitat no hi
ha progrés.
Estabilitat, a costa de què?
L’estabilitat no te cap cost, és el resultat d’una actitud personal i en el cas de JxR diríem que forma part del nostre ADN.
Sabem escoltar, fugim del personalismes, i, fins i tot, sabem
sacrificar algun projecte propi per a tirar endavant propostes
dels interlocutors. Aquest és el camí però no tothom el sap
trobar i menys seguir. Roses ha millorat molt per que fa anys
que mantenim l’estabilitat dins l’ajuntament. Hem aconseguit
apartar la gestió municipal de la lluita ideològica dels grans
partits i també de disputes o interessos partidistes o de
grup. Estem en això, i hi continuarem, pel bé de Roses!
Estem en campanya, pensa vostè que el seu missatge
és prou clar?
Recomano llegir tots els programes electorals que es
presentin... I comparar. El programa de Junts X Roses no és
ni electoral ni electoralista, és un veritable programa de
govern amb un únic objectiu, aconseguir un municipi on
tothom es guanyi la vida. El nostre, és un programa fet a
Roses i per Roses, amb continguts i propostes del tot
viables i sostenibles. Mai ens endinsarem en l’aventura i,
menys, en un temps en que tot canvia tan ràpid.

Veiem que presenta un equip renovat...
Sí, i com sempre, m’acompanya un grup de bona gent i
il·lusionada , persones provinents de sectors diversos,
gent a la que no li ha calgut estar a l’ajuntament per a
demostrar que és treballadora i amb empenta. Bona gent!.
Homes i dones que han entès que els ha arribat el
moment de dedicar part de la seva vida a fer política i que aquesta, la política, no és una finalitat en
si mateix sinó l’entrega generosa i una oportunitat
per a aportar tot allò que tenim dins i que pensem
és important per a teixir el futur del poble, de família, amics i veïns i . . . per què no dir-ho, de nosaltres mateixos.
Hem d’acabar!
Sí, gràcies, ho faré expressant el meu agraïment i admiració a tothom que ha estat i està amb nosaltres, els i les que
van a la llista i la resta de l’equip de treball, també als inspiradors del programa de JxR, gràcies pel munt d’idees que
han ajudat a definir el programa, una proposta de futur
que, amb la confiança de la majoria de les rosinques i els
rosincs, podrem executar en els propers quatre anys.
(www.juntsxroses.cat).

