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PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019-2027 

 
 
1. PRIMER LES PERSONES 

1) GENT GRAN 
a. Millorar l’assistència a la gent gran per part de tots els serveis municipals. 
b. Reforçar la col·laboració amb les administracions supramunicipals. 
c. Ampliar la Festa de la gent gran, festa de St. Jordi,... 
d. Detectar i ajudar les persones grans no acompanyades. Lluitar contra la solitud. 

 
2) FAMÍLIES 

a. Negociar la possibilitat de tenir els llibres de text i llicències educatives gratuïtes. 
b. Augmentar les ajudes en beques esportives i de menjador, descomptes piscina i 

especial atenció per les famílies nombroses o monoparentals. 
c. Vetllar per la correcta prevenció i detecció de la violència masclista mitjançant les 

eines municipals (CAP, escola, assistència social, etc.) i desenvolupar el 
corresponent servei d’assistència, acompanyament i assessorament. 
 

3) JOVENTUT 
a. Crear l’Assemblea de joves, per decidir les activitats concretes que vulguin dur a 

terme. 
b. Facilitar l’ampliació d’horaris del Punt Jove.  
c. Ampliar la setmana de la infància i la setmana de la joventut. 
d. Festa Major dels “Quint@s” organitzada veritablement pels Quint@s . 

 
4) SANITAT 

a. Negociar la col·laboració i coordinació entre el CAP de Sant Martí i el d’Aiguafreda . 
b. Reclamar més atenció i serveis a les administracions supramunicipals. 

 
5) EDUCACIÓ 

a. Augmentar els serveis educatius: portar l’ESO a Aiguafreda (proposta ERC 2015 
aprovada i no executada). 

b. Promoure l’educació per a la igualtat real entre homes i dones. 
 

6) INTEGRACIÓ  
a. Vetllar perquè les persones migrades al municipi es puguin integrar i formar part de 

la comunitat. 
b. Fomentar el bescanvi cultural entre les persones del municipi. 

 
7) IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

a. Lluitar contra la pobresa energètica. 
b. Millorar la detecció i ajuda de famílies i persones en situació de pobresa o risc de 

pobresa al poble. 
c. Durant els actes commemoratius del 8 de març, anualment homenatjar una veïna 

d´Aiguafreda. 
d. Integrar les persones amb diversitat funcional. 
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2. PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA 

1) COMERÇ 
a. Proposem crear la marca Aiguafreda-Comerç. 
b. Promocionar-la a les xarxes socials aprofitant tots els esdeveniments locals. 
c. Facilitar l’obertura de nous establiments comercials. 

 
2) TURISME 

a. Proposem crear la marca Aiguafreda-Montseny. 
b. Promocionar-la a les xarxes socials i a dins de la Diputació de Barcelona. 
c. Crear un calendari global de caminades, curses i esdeveniments locals. 
d. Dissenyar, produir i distribuir pòsters amb diferents imatges. 

 
3) FIRES 

a. Potenciar la publicitat i organització de les fires actualment establertes a Aiguafreda. 
b. Crear noves fires que permetin atraure visitants al nostre poble. 

 
4) ENTITATS LOCALS 

a. Crear una fira de les entitats locals per promocionar-les i dinamitzar-les. 
b. Crear una taula d’entitats on debatre les seves necessitats i la millor manera de 

donar-li sortida. 
 

5) EMPRENEDORIA (proposta ERC 2015 aprovada i no executada) 
a. Creació d’un espai coworking i d’emprenedoria. 
b. Creació d’un viver d’empreses i del programa de mentoratge. 

 
6) INDUSTRIA 

a. Potenciar l’activitat industrial a Aiguafreda, reorganitzar i reaprofitar espais 
industrials infrautilitzats. 

b. Donar més visibilitat a la zona de Can Llaudet negociant amb INCASÒL per atreure 
més negocis. 

c. Facilitar l’ajuda a la creació d´empreses (cooperar amb ACC1Ó, DIBA, 
Mancomunitat, etc.). 

 
 
3. CULTURA I ESPORTS 

1) ESCOLES VELLES 
a. Reformar l’edifici de les Escoles Velles per convertir-lo en un equipament cultural 

polivalent: teatre, nova biblioteca, escola de música, sales d’assaig,... (proposta 
ERC 2015 aprovada i no executada). 
 

2) CAN BELLIT 
a. Acabar les reformes i redefinir els usos dels espais per a les entitats. 
b. Habilitar espais per a microempreses i l’espai de coworking. 
c. Habilitar la zona exterior per a concerts i esdeveniments. 

 
3) ESCOLA DE MÚSICA, ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES 

a. Donar-li més publicitat i visibilitat en tots els seus actes. 
b. Facilitar totes les activitats de col·laboració ciutadana en l’àmbit de la cultura popular 

 
4) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PARCS 

a. Revisar i millorar el manteniment i adequació de les instal·lacions esportives del 
municipi. 

b. Adequar i millorar l’estat dels parcs infantils i lúdics. 
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4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

1) ENTITATS 
a. Participació de les Entitats de la Taula d’entitats per definir drets i deures en la 

utilització dels espais municipals. 
 

2) FESTES MAJORS 
a. Tornar l’organització de la Festa Major als Quint@s. 
b. Repensar la Festa Major d’estiu per fer-la més participativa.  

 
3) PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

a. Destinar un percentatge del pressupost anual a projectes que surtin dels veïns 
d’Aiguafreda i siguin escollits per votació. 

b. Explicar a la ciutadania el pressupost municipal en conferències públiques. 
 

4) CONSULTES (proposta ERC 2015 no executada) 
a. Transparència de com invertim i a què destinem els diners en l’activitat municipal. 
b. Requerir la participació dels habitants del poble mitjançant consultes de les 

decisions importants. 
c. Desenvolupar la Consulta sobre el canvi de comarca (proposta ERC 2015 aprovada 

i no executada). 
d. Escoltar i fomentar la participació de infants i joves a través dels Consells i 

Assemblees. 
 

 
 
5. URBANISME I PATRIMONI 

1) SERRABANDA 
a. Desenvolupar el projecte aprovat per Serrabanda (proposta ERC 2015 no 

executada). 
b. Discutir i acordar amb els veïns afectats la millor manera d’afrontar les despeses. 

 
2) CEMSA. Estudiar la possible adquisició que permetria: 

a. Obrir i urbanitzar l’espai de la Cemsa per al poble d’Aiguafreda. 
b. Possibilitar la creació d’una nova zona lúdico-esportiva i zones verdes. 

 
3) ORDENACIÓ CENTRE 

a. Acabar l’ordenació del centre urbà. 
b. Eliminar barreres i facilitar el moviment per les persones amb dificultats de mobilitat. 
c. Adequar al Pla de la Vinya una zona de recollida d’aigües brutes i de pernoctació de 

caravanes i d’autocaravanes. 
 

4) ACCESSOS 
a. Gestionar amb els organismes supramunicipals la millora dels accessos, 

especialment la sortida sud. 
b. Gestionar amb Renfe i els organismes corresponents la millora del servei ferroviari. 
c. Gestionar obertura de camins fluvials a la llera del Congost. 
d. Col·laboració amb el Parc Natural del Montseny i la Reserva de la Biosfera. 

 
5) AIGUAFREDA DE DALT 

a. Pla integral per salvar el conjunt monumental abans que no sigui massa tard. 
b. Estudi i revisió del conveni signat amb el Bisbat. 
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6. GESTIÓ MUNICIPAL I SOSTENIBILITAT 

1) ENERGIA SOSTENIBLE 
a. Millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals. 
b. Estudiar les possibilitats d’autoproducció d’energia a banda de l’actual amb 

biomassa (fotovoltaica, etc.). 
c. Implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
d. Ús de vehicles elèctrics per a l’activitat municipal quan sigui possible. 
e. Foment de les energies renovables al poble: educació, sensibilització i promoció. 

 
2) MEDI AMBIENT 

a. Vetllar per la bona gestió de l’aigua al municipi. 
b. Vigilar i protegir les lleres dels rius i rieres i promoure la seva higiene. 
c. Repensar i reorganitzar els sistemes de separació de residus. 
d. Microdeixalleries a diferents espais del municipi (proposta ERC 2015 aprovada i no 

executada). 
e. Afavorir l’ús de bosses de paper i reduir embalatges de plàstic. 
f. Promocionar i facilitar per les festes i esdeveniments l’ús de gots i coberts 

reutilitzables. 
 

3) BIOMASSA 
a. Estudiar l’ampliació de la xarxa de calor amb biomassa a d’altres instal·lacions 

municipals o a la ciutadania en general. 
 

4) SEGURETAT 
a. Estabilitzar la plantilla de vigilants, consensuar serveis i plantejar la implantació de 

Policia Local. Tot per augmentar la seguretat ciutadana. 
b. Sol·licitar a Mossos com resoldre el problema de seguretat que comporta el fet que 

Aiguafreda i Sant Martí pertanyen a diferent comissaria. 
 

5) NETEJA  
a. Millorar l'eficiència del treball realitzat per la brigada municipal, dotant-la del material 

i de la planificació adequada. 
b. Conscienciar la ciutadania en el civisme i la responsabilitat de deixar excrements 

d’animals de companyia i deixalles només als llocs on correspon.  
 

6) ADMINISTRACIÓ 
a. Repensar i reorganitzar la gestió de l’Ajuntament des d’un punt de vista sostenible, 

proper i transparent. 
b. Agilitzar els tràmits burocràtics i els temps de resposta. 
c. Fer de l’Ajuntament més actiu i proper com a servei al ciutadà. 
d. Potenciar que els equipaments disponibles puguin ser molt més utilitzats per part 

dels ciutadans. 
 
 

 


