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Ara és el moment! 
 

Tots tenim la nostra manera de 

veure Capellades. De viure-la. 

D’imaginar-la millor cada dia. I 

ara és el moment, el moment de 

no conformar-se només a 

imaginar-la, el moment de fer 

possible un altre cop que a 

Capellades visquem millor cada 

dia. I que ho fem junts. Totes i 

tots. 
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Ens han volgut fer creure massa temps que no ens podíem permetre allò que 

realment ens mereixem i d’aquesta manera ens han volgut fer retallades, any 

rere any. I a vegades ho han aconseguit. Ara és el moment de dir prou. El 

moment de demostrar que no ens conformem a viure una mica pitjor cada 

dia i, a sobre, donar les gràcies. Ara és el moment de demostrar que volem 

tornar a ser la Capellades que mira endavant, que es planteja reptes, que 

treballa i que se’n surt. 

Per aconseguir-ho, Capellades necessita un altre ajuntament, molt més 

proper, que escolti i dialogui. Ara és el moment d’un ajuntament que se 

sàpiga una part més de Capellades, important, sí, però una part més al cap i 

a la fi.  

Els capelladins volem els carrers nets, sí. I que es redrecin els fanals torts, 

que es reparin els semàfors, que es facin respectar els carrers per a vianants 

i tantes i tantes petites coses que el govern sortint no ha aconseguit. Però no 

en tenim prou. Volem –necessitem- un govern que no només ens renyi i ens 

digui què hem de fer, sinó que escolti com volem fer Capellades millor i que 

sigui la nostra millor eina per aconseguir-ho. Volem –necessitem- un govern 

que deixi de posar pegues a les nostres entitats, que deixi de regatejar-los els 

diners que després paga a empreses o entitats foranes i que sigui també la 

millor eina perquè les nostres associacions desenvolupin tot el seu potencial. 

I el govern d’ara no ho és. No és aquesta eina que volem, aquesta eina que 

necessitem. 

Ara és el moment, una altra vegada, de les dones i els homes d’Esquerra. 

Dels de sempre i dels que tot just s’incorporen al projecte que sempre ha 

demostrat treballar per Capellades i fer-ho bé. El moment de l’experiència 

dels uns i de la nova mirada dels altres. El moment del compromís de tots i 

de totes, del primer de la llista a l’últim dels col·laboradors, per fer la 

Capellades que volem: una vila amable on volem que creixin els nostres fills i 

envelleixin els nostres grans, on volem viure cada vegada millor. 

 

Ara és el moment, sí... I no el podem deixar passar! 
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Aquest és el programa amb què Esquerra es presenta a les Eleccions 

Municipals del 24 de maig. 

No és un document tancat. És viu i creix cada dia alimentant-se de les 

propostes, de les necessitats i també -per què no?- dels desitjos de tots 

nosaltres, capelladines i capelladins. 

Ens comprometem a donar el millor de nosaltres mateixos per tirar-lo 

endavant, sí, però no només a això.  

Ens comprometem a no dir-vos cada 4 anys què US volem oferir i dir-

vos cada 4 anys què US hem fet. Volem continuar sabent cada dia què 

ENS fa falta, cada dia què volem i donar el millor de nosaltres mateixos 

cada dia per fer-ho JUNTS. 

Ens comprometem, sobretot, a no tenir-ne prou, a voler més sempre. 

Aquest és el nostre compromís. 
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PROMOCIÓ LOCAL 

 

TURISME 

 
1. Replantejar en profunditat la viabilitat del Parc de la Cinglera 

del  Cepelló amb coordinació i assessorament d’altres administracions.  

 

2. Desenvolupar el nostre encaix i presència activament a la Xarxa de Turisme Industrial de 

Catalunya i al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. 

 

3. Treballar colze amb colze amb el Museu Moli Paperer i amb el NEAN-Parc Prehistòric de 

Capellades per aconseguir un Capellades turístic amb una oferta global . 

 

4. Crear un pla i catàleg de recursos turístics conjuntament amb el nostre teixit associatiu. Ha de 

ser l’eina base per promocionar de cara l’exterior la nostra oferta turística. A més d’incloure els 

nostres museus, ha de recollir els nombrosos esdeveniments i activitats que organitzen les 

nostres associacions. 

 

5. Ampliar la oferta turística gradualment amb actuacions en la línia de l’eliminada Fira del Bolet. 

Parlem tant de noves fires de caire temàtic (nova fira del Paper) com d’esdeveniments 

purament festius. Omplint el màxim possible de festius i caps de setmana, hem de generar la 

idea que “a Capellades sempre fan alguna cosa. Anem-hi!” 

 

6. Crear una anella verda senyalitzada i adaptada tant per a caminades com per a bicicleta al 

voltant de la nostra vila, col·laborant amb els ajuntaments de Vallbona, Cabrera d’Anoia, La 

Torre i La Pobla de Claramunt. 

 

7. L’anella verda ha de permetre un vell anhel reclamat per la ciutadania: la creació d’una via de 

qualitat, il·luminada i segura per accedir de la font del terme fins a baix a l’estació a peu o en 

bici, paral·lelament a l’actual carretera, incloent-hi un pont elevat de vianants al costat de 

l’actual pont existent.  
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PROMOCIÓ LOCAL 

 

 COMERÇ 

 
1. Potenciar i defensar el comerç de proximitat per afavorir la dinamització i la vitalitat dels eixos 

comercials de la vila. 

 

2. Crear espais de diàleg i col·laboració amb Capellades Comerç per contribuir a la creació de la 

marca Capellades o altres iniciatives comercials que donin un valor afegit al nostre comerç i als 

nostres productes. 

 

3. Gestionar l’aparcament a les zones amb limitació horària actuals i a ser possible crear-ne de 

noves, prioritzant la gestió responsable dels temps establerts d’utilització, perquè tothom en 

pugui gaudir equitativament. 

 

4. Promoure la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb especial atenció a l’illa 

de vianants existent que cal potenciar i ampliar. 

 

5. Facilitar el diàleg de nous emprenedors amb els propietaris o gestors privats de locals 

comercials buits per conèixer els disponibles, i agilitar els tràmits municipals per aconseguir 

escurçar els temps d’inici d’activitat. 

 

6. Realitzar polítiques de taxes i d’impostos que bonifiquin la implantació de nous comerços. 

 

7. Fomentar i donar suport a les fires tradicionals o de nova creació que aportin increments 

d’activitat comercial. 

 

8. Col·laborar amb entitats socials i voluntariat per potenciar que en els comerços els espais de 

captació o recollida d’aliments siguin durant tot l’any i realitzar polítiques per fomentar entre la 

població la solidaritat amb els més necessitats.  
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PROMOCIÓ LOCAL 

 

OCUPACIÓ I TREBALL 

 
1. Treballar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial 

atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més 

difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans de 45 anys. 

 

2. Potenciar i ampliar la creació de plans d’ocupació local. 

 

3. Establir una borsa de treball municipal que sigui una eina útil i transparent tant per al propi 

Ajuntament com per a ocupadors i demandants de feina. 

 

4. Facilitar i promocionar la creació d’empreses i nous emprenedors. 

 

5. Establir punt informatiu i assessorament tècnic per a les persones que vulguin crear petites 

empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d'auto-ocupació. 

 

6. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses 

i comerços municipals per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del 

mercat de treball. 

 

7. Potenciar la innovació i la recerca sobre el paper, juntament amb el Museu Moli Paperer i les 

empreses implicades d’aquest sector a la vila. 

 

8. Creació del VOLUNTARIAT CÍVIC. Amb formació i implicació, la seva tasca ajudarà a millorar el 

comportament cívic dels nostres conciutadans. Així mateix, gràcies a la seva proximitat la 

comunicació als regidors o tècnics municipals de les diferents incidències urbanes (enllumenat, 

neteja carrers, contenidors plens, mobiliari urbà, etc.), guanyarà immediatesa. 
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PROMOCIÓ LOCAL 

 

ADMINISTRACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
1. Promoure eines que permetin augmentar el grau de transparència de la gestió municipal (open 

data). 

 

2. Impulsar la creació de la figura del Defensor Local o Síndic Local. 

 

3. Creació de dos consells d’usuaris -servei d’aigua i servei de neteja de carrers- per millorar-ne la 

gestió i planificació. 

 

4. Realitzar una memòria anual de responsabilitat i compromís social, presentació publica i 

distribució a cada família. 

 

5. Establir mecanismes eficients de participació en l’elaboració dels pressupostos municipals. 

 

6. Seguiment exhaustiu de l’execució pressupostària i exposició pública comprensible. 

 

7. Minimitzar el termini de pagament a proveïdors. 

 

8. Promoure la contractació responsable, impulsar i normalitzar l’ús de clàusules socials per 

fomentar la participació a concursos públics d’empreses vinculades a persones o col·lectius 

amb especial dificultat d’accés al món laboral. 

 

9. Esperonar el teixit empresarial i comercial del municipi a participar com a proveïdors locals de 

serveis. 

 

10. Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació de destinar els 

increments d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit local. 

 

11. Assolir el compromís pactat de pagament d'impostos estatals a l’Agència Tributària de 

Catalunya. 
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PROMOCIÓ LOCAL 

 

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
1. Repensar l’assignació de recursos humans i econòmics destinats a Comunicació (plana web, 

facebook, twitter, correu-e, emissora ràdio, butlletins, bans, espais per a cartells...). S’ha de 

garantir una gestió amb criteris estrictament tècnics, que coordinarà la recollida de tota la 

informació de totes les regidories, serveis municipals i entitats i establirà el millor canal 

mediàtic per a la seva difusió. 

 

2. Avançar en la utilització de programari lliure i en català, amb el consegüent estalvi important de 

llicències. 

 

3. Les dades obertes (open data) són una eina clau perquè els conciutadans puguin fiscalitzar la 

gestió del seu ajuntament: cal publicar totes les dades possibles a la plana web municipal 

(pressupostos, despeses regidors i alcalde, costos neteja, personal, servei d’aigua, etc.). 

 

4. Millorar l’administració electrònica via plana web municipal. Ha de ser útil no tan sols per a 

gestions de caire oficial, sinó també per comunicar-se amb els regidors o bé informar 

d’incidències dels diferents serveis municipals amb immediatesa. 

 

5. Complir la previsió de deixar tubs soterrats quan es realitzin obres als carrers o voreres que 

serviran, a posteriori, per crear una xarxa local pròpia de fibra òptica, que optimitzarà les 

comunicacions entre seus municipals i facilitarà la tasca a tercers. 

 

6. Reduir el fort  impacte visual dels fils i caixes de distribució per les façanes, establint objectius 

de soterrament amb les operadores actuals i els afectats. 

 

7. Reestructurar l’actual xarxa wifi municipal, per donar cobertura gratuïta a determinats espais 

oberts, a la velocitat que permet la llei vigent. 

 

8. Reduir la despesa en comunicacions de l’Ajuntament tant de telefonia fixa com mòbil. 
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ESPAI CIVIC 

 

SOSTENIBILITAT 

 
1. El patrimoni natural i cultural, orgull i motor de Capellades 

1.1. Vetllar pel manteniment de la qualitat del nostre patrimoni cultural i natural com a element 

que configura la identitat local i potenciar-la com a generadora d’atractiu turístic i 

d’activitat econòmica. 

1.2. Fer del catàleg de béns immobles una veritable eina de protecció 

1.3. Potenciar l’obertura del Parc Prehistòric amb un replanteig profund de la seva viabilitat. 

1.4. Plantejar els futurs usos de béns immobles propietat de l’Ajuntament amb participació de 

la ciutadania, destinant alhora partides pressupostàries per iniciar la seva rehabilitació: 

Casa Bas, Escorxador, Local damunt Bar piscina... 

 

2. L’aigua: un bé preuat i escàs 

2.1. Elaborar un pla municipal d’usos d’aigua. 

2.2. Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els veïns i 

veïnes –filtres d’aireig a les aixetes, cisternes de doble descàrrega... 

2.3. Aplicar l’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua existent, fomentant les actituds de 

consum responsable 

2.4. Establir bonificacions en la taxa d’aigua i en els permisos d’obres per a aquelles persones i 

instal·lacions que estalviïn aigua. 

2.5. Elaborar un pla de mesures preventives i/o correctives per al manteniment i/o recuperació 

de la qualitat dels recursos hídrics locals (Font Cuitora, Font de la Reina, etc.). 

 

3. La gestió dels residus: cap al residu Zero 

3.1. Promoure el consum racional per tal de contribuir a un canvi de cultura respecte els hàbits 

i les polítiques de reciclatge. 

3.2. Promocionar l’ús de la deixalleria. 

3.3. Promocionar un servei de recollida domiciliària de residus voluminosos a persones amb 

dificultat d’accedir a la deixalleria. 

3.4. Impulsar la utilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels hàbits 

tradicionals no malbaratadors de recursos – cabàs, bossa del pa, etc. 

3.5. Fomentar la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria. 

 

4. Cap a una Capellades eficient i sostenible 

4.1. Aplicar un Pla estratègic de millora energètica del municipi que inclogui un pla d’estalvi i 

eficiència energètica 

4.2. Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, per tal de conèixer la 

potencialitat i prioritzar-ne l’aprofitament. 

4.3. Finalitzar actuacions de millora de l’enllumenat públic, per a la reducció de consum. 

4.4. Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin exclusivament 

o prioritàriament energies no contaminants. 

4.5. Fomentar, mitjançant bonificacions de l’impost d’obres, la incorporació d’energia solar 

tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als edificis existents. 

4.6. Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics. 

4.7. Generalitzar l’ús d’asfalt fono-absorbent en la nova pavimentació dels carrers. 
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5. Protecció dels animals 

5.1. Elaboració d’una ordenança per a la tinença d’animals per a la dignificació i el respecte de 

la vida dels animals, establint els drets i els deures dels propietaris, amb un règim 

sancionador. 

 

6. Educació en la sostenibilitat 

6.1. Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, 

del coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels residus, de l’impacte 

de les emissions, etc. 

6.2. Realitzar campanyes de sensibilització a tots els nivells del municipi, per difondre el 

respecte i la bona convivència. Cal recuperar l’esperit de pertànyer a un lloc per millorar 

l’estat del nostre poble. 
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ESPAI CIVIC 

 

URBANISME 

 
L’espai cívic és un lloc de trobada i de contacte, hem de fer de l’espai públic i privat espai cívic. 

El model urbanístic extensiu que tant s’ha desenvolupat al nostre país no és el nostre.  

Creiem en un Capellades compacte, que potencia la identitat i la pertinença, a través del 

reconeixement històric i del patrimoni. 

Basant-nos en aquest model, sostenible i respectuós, proposem: 

 

1. Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals i establir acords per fer el mateix 

amb els que ens connecten amb pobles veïns. 

2. Ordenar l’horta i procurar incentivar-la 

3. Elaborar el catàleg de patrimoni local 

4. Treballar en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

5. Instaurar progressivament més zones de vianants i arranjament de places i carrers 

especialment del nucli antic (Sant  Miquel, Verdaguer...). 

6. Millorar l’accessibilitat per a persones discapacitades. 

7. Reformar de manera progressiva l’estat dels carrers i voreres de la vila, la majoria en molt 

mal estat d’ús i conservació, prioritzant els que es trobin en pitjor estat. 

8. Execució de voreres dins el municipi en tota l’extensió de la carretera, facilitant el 

desplaçament als vianants en tota l’avinguda Maties Guasch fins a la carretera B-224. 
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ESPAI CIVIC 

 

HABITATGE 

 
1. Incentivar la rehabilitació dels immobles, ja sigui amb un veritable assessorament a l’accés de 

subvencions de la Generalitat o sigui via l’exempció de llicències d’obres per incentivar la 

rehabilitació amb el compromís de destinar-lo a primera vivenda o habitatge de lloguer. 

 

2. Facilitar l’accés a la borsa de lloguer del Consell Comarcal i donar l’assessorament necessari.  

 

3. Facilitar l’accés als ajuts de lloguer a joves i/o persones amb dificultats econòmiques. 

 

4. Fomentar tant la rehabilitació com la incorporació d’aquests habitatges al parc de lloguer. 

 

5. Treballar realment per aconseguir dels bancs la incorporació dels habitatges de la seva 

propietat al parc de lloguer social d’habitatges i/o sancionar als bancs que no vulguin incorporar 

aquests habitatges en la línia de la moció de la PAH aprovada i no complerta. 

 

6. Incentivar el lloguer social amb els habitatges dels bancs i incorporar-los a una borsa de lloguer 

pròpia o a la del Consell Comarcal, tutelant les adjudicacions des de serveis socials. 

 

7. Facilitar la instal·lació d’ascensors en els edificis que no en tenen. 
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ESPAI CIVIC 

 

SEGURETAT 

 
El compliment de les normes de convivència són la clau per un municipi cívic. Per a aconseguir-ho, 

entre altres accions cal: 

 

1. Vetllar pel compliment de les normes i no aplicar-les arbitràriament. L’ajuntament impulsarà 

mesures per a combatre els actes incívics amb ordenances realment efectives i amb voluntat 

real de fer-les acomplir. 

 

2. Aplicar, igualment, les normatives per la tinença d’animals domèstics en general i perillosos en 

particular. 

 

3. Vetllar per garantir el compliment de les normes que regulen les activitats i els seus horaris. 

 

4. Promoure el treball conjunt dels agents de seguretat locals amb la resta de serveis municipals. 

 

5. Assegurar-ne la presència a les portes i als voltants de les escoles i de l’institut 

 

6. Planificar accions en diversos punts negres  per millorar la seguretat viària i executar-les de 

manera sistemàtica. 

 

7. Actualitzar els plans de protecció civil i mantenir i millorar la coordinació amb bombers, 

agrupacions de defensa forestal o cossos de protecció civil i altres administracions. 

 

El paper de policia i vigilants, com a referents de la seguretat local, és cabdal, ja que aquesta 

s’ha de fomentar en el contacte directe amb la ciutadania, fet que ajuda a prevenir certes 

situacions de risc. 
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COHESIÓ SOCIAL 

 

EDUCACIÓ 

 
1. Manteniment Oficina Municipal d’Escolarització  

 

2. Coordinació tècnics de l’Ajuntament i orientació professional del món educatiu. 

 

3. Millorar el manteniment de les instal·lacions de titularitat municipal i col·laborar en la resta.  

 

4. Potenciar el paper del Consell escolar municipal 

 

5. Escola Bressol 

5.1. Potenciar l'ús de l'escola bressol.  

5.2. Potenciar la figura tècnica de l'ajuntament. 

5.3. Estudiar la possible ampliació del servei d'escola bressol amb criteris objectius. 

 

6. Infantil i primària 

6.1. Millorar la coordinació escoles-ajuntament. 

6.2. Garantir les classes de Música i Psicomotricitat i el servei de Biblioteca escolar. 

6.3. Coordinar les vacances escolars amb propostes municipals de casals i esplais.  

6.4. Prioritzar activitats com els patis oberts 

6.5. Crear un Consell d'infància i joventut, una organització on nens i joves puguin realment 

parlar i ser escoltats. 

 

7. Secundària i post-obligatori 

7.1. Coordinar món educatiu i món del treball.  

7.2. Estudiar la possibilitat de becar alumnes d’ensenyaments post-obligatoris 
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COHESIÓ SOCIAL 

 

CULTURA   

 
Una bona política cultural permet la vertebració social. Els capelladins i les capelladines, 

individualment o com a membres d’entitats, hem de poder accedir als nostres recursos culturals i la 

difusió de les nostres activitats. La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com 

a poble.  

 

1. Entitats 

1.1. Impulsar un Consell d'entitats. Necessitem una millor previsió i organització d'agenda 

d’actes rellevants. 

1.2. Promocionar més i millor els nostres artistes, entitats i agenda cultural coordinadament a 

través de les xarxes socials i la web. 

1.3. Col·laborar activament i des de Capellades mateix davant de situacions com la de l’Impost 

de Societats que, tot i ser actualment en vies de solució, ha generat un gran neguit entre 

les nostres entitats. 

 

2. Equipaments 

2.1. Contribuir no només al desenvolupament de l’activitat actual del Museu Molí Paperer sinó 

al seu creixement. Més enllà de les potencialitats d’altres equipaments culturals com a 

reclam turístic, el MMPC és, de fet, el nostre recurs més consolidat. 

2.2. Replantejar en profunditat la viabilitat del Parc de la Cinglera del Capelló amb coordinació i 

assessorament d’altres administracions. 

2.3. Impulsar la reforma i rehabilitació de Casa Bas i la seva reconversió en un veritable espai 

artístic polivalent. 

2.4. Establir un pla global de reformes i manteniment de les instal·lacions que acullen activitats 

i entitats culturals (La Lliga, Cal Ponet, etc.) i executar-lo de manera sistemàtica.  
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1. Establir un pla global de reformes i manteniment d’instal·lacions esportives 

(pavelló poliesportiu, camp de futbol, Piscina Blava...) a Cal Ponet i executar-lo 

de manera sistemàtica. 

 

2. Coordinar la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de 

lleure. 

 

3. Potenciar l'esport educatiu, de salut i ciutadà. 

 

4. Ampliar el calendari d'obertura de la piscina municipal 

 

5. Mantenir la piscina en bon estat (lavabos, vestidors, etc.). 
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1. Establir un pla global de reformes i manteniment a Cal Ponet i executar-lo de manera 

sistemàtica. No pot ser que el nostre Casal continuï en les actuals condicions de desatenció per 

part de l’Ajuntament. 

 

2. Promoure el voluntariat actiu (borsa de voluntaris sènior). 

 

3. Fomentar activitats intergeneracionals de tot tipus.  

 

4. Afavorir l’envelliment actiu, l’autonomia de les persones i el suport a la gent gran que viu sola.  

 

5. Incrementar les actuacions d’exercici físic i totes aquelles encaminades a millorar la qualitat de 

vida i la salut.  

 

6. Promoure l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i d’experiències.  

 

7. Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) perquè la 

gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-

se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.  

 

8. Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb descomptes per tal de 

contribuir amb les persones grans amb menys recursos.  

 

9. Impulsar la participació de gent gran en els afers col·lectius del poble. 
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La participació de la ciutadania és clau: un Ajuntament transparent i obert a 

qualsevol proposta que vingui del teixit associatiu i cívic és la màxima garantia que 

no s’allunya de la gent. A partir d’un concepte de participació realista, possible, 

democràtic i efectiu, cal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania i la 

societat civil per tal d’alimentar-se del seu coneixement i de la seva tasca, i 

adequar les polítiques a la realitat social i a les necessitats de Capellades i la seva 

gent.  

 

1. Fer els pressupostos participatius.  

 

2. Reconeixement institucional a les entitats del poble.  

 

3. Promocionar decididament el voluntariat cívic. Es tracta de potenciar el 

voluntariat per millorar els serveis a les persones i la seva implicació (Banc del 

Temps, etc.). 

 

4. Facilitar l’activitat del teixit associatiu, fomentant la creació de convenis entre 

entitats i entre entitats i institucions.  
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1. Recuperar l'espai de l'Escorxador municipal, rehabilitar-lo i fer que esdevingui 

l'Escorxador Jove és una opció possible, però només un primer pas. Cal un 

model clar d'espai que desenvolupi un projecte social i comunitari, obert a totes 

les iniciatives dels joves i pensat per ells. 

 

2. Establir un referent clar per ajudar a gestionar les iniciatives joves. 

 

3. Recuperar el Punt d'Informació Juvenil (PIJ) com a veritable centre de totes les 

iniciatives juvenils.  

 

4. Oferir assessorament tècnic en qüestions laborals. 

 

5. Facilitar la participació dels grups i entitats juvenils en la preparació i 

organització de les festes locals.  

 

6. Afavorir la formació de monitors, directors d'esplai i voluntaris.  

 

 


