
HABITATGE 
- Desenvoluparem una borsa d’habitatge jove, encaminada a facilitar l’emancipació. 

 

- Estudiarem mesures per impulsar una mancomunitat de serveis domèstics (rentadores, assecadores, 

wifi, etc.) i d’altres usos en el parc d’habitatges de lloguer per a joves, per tal de reduir les despeses 

necessàries i així fer que el jovent pugui emancipar-se. 

 

- Adaptarem les condicions d’adjudicació dels habitatges de lloguer per a joves a la diversitat dels 

processos d’emancipació juvenil, tenint en compte aquelles persones amb rendes més baixes. 

 

- Desenvoluparem mesures per recuperar habitatges buits i posar-los al servei de la ciutadania. 

FORMACIÓ I EDUCACIÓ  
- Fomentarem cursos a tots els centres educatius sobre sexualitat, feminisme, drogues, i qualsevol 

altre àmbit que afecti la salut jove i al desenvolupament juvenil.  

- Col·laborarem activament en els centres d’educació secundaria del municipi, en la cogestió i la 

implementació de dierenciació curricular. Impulsarem la implantació de cicles formatius, tant mitjans 

com superiors. 

 

- Fomentarem cursos i xerrades sobre les desigualtats de classe, de gènere, LGTBI, etc. 

 

- Fomentarem que les escoles i centres educatius del nostre municipi fomentin o apliquin el concepte 

de les escoles “Rainbow” són centres inclusius en la diversitat familiar i sexual, on es treballa la 

realitat LGTBI de manera transversal. 

 

- Cooperarem amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat 

d’educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com els post-obligatoris i la seva 

transició al món laboral. 

 

- Crearem beques de transport urbà i interurbà per tal d’ajudar a aquell alumnat que necessita el 

transport públic per a arribar als seus centres d’estudi. 

 

- Habilitarem sales d’estudi, en especial en èpoques d’exàmens, tot adaptant els horaris a les 

necessitats de les persones joves. 

 

- Fomentarem els bibliobusos com a eina d’apropament a la cultura a tota la població, sense necessitat 

d’haver-se d’apropar físicament a la biblioteca municipal.  

 

- La llengua catalana serà la llengua vertebradora i transversal de la societat catalana, sense perjudici 

de totes les altres llengües, esdevinguin oficials o no, que s’hi parlen. Cap persona podrà ser 

discriminada per raons lingüístiques. 

 

- Impulsarem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables a 

la llengua.  

 



TREBALL I OCUPACIÓ 
 

- Impulsarem la contractació amb igualtat de gènere i vetllarem perquè les empreses concessionàries 

de serveis públics també l’apliquin. 

 

- Crearem i fomentarem iniciatives i espais de co-working jove que ajudin a les persones 

emprenedores a reduir les despeses de local i manteniment. 

 

- Adaptarem la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències necessàries per a cobrir 

les vacants a les empreses locals.  

ESPAI PÚBLIC, OCI I LLEURE  
 

- Crearem un centre cívico-social impulsat i gestionat per joves. 

 

- Fomentarem models alternatius d’oci i lleure que no sexualitzin o mercantilitzin a les persones així 

com apostarem i promocionarem també models més saludables d’oci.  

 

- Promourem uns serveis públics de transport nocturn ràpids i segurs, així com s’augmentarà la 

freqüència de transport urbà durant el dia. 

 

- Potenciarem la col·laboració d’associacions juvenils d’educació en el lleure, abordant les tres postes 

necessàries per a que puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais. 

 

- Habilitarem l’antiga fàbrica de cotó com a nova biblioteca municipal i aules d’estudi, amb horari 

reforçat durant els períodes d’exàmens.  

 

CULTURA   
- Recuperarem els espais buits de propietat municipal, o bé municipalitzarem espais històrics buits 

amb l’objectiu de convertir-los en espais per a la creació, experimentació i exhibició cultural, així com 

en sales polivalents d’ús públic destinades a usos socials, culturals i cívics. 

 

- Promourem un augment de les despeses corrents en cultura, així com les inversions en equipaments 

culturals per tal de garantir un bon accés i unes bones condicions de l’oferta cultural a tota la 

ciutadania, amb especial atenció a les necessitats culturals del jovent. 

 

- Vincularem el jovent a l’elaboració del programa cultural del municipi. D’aquesta manera, es garanteix 

una oferta cultural adequada a les necessitats del jovent. 

 

FEMINISME  
- Donarem suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció 

detecció i reparació de la violència masclista. 

- Elaborarem un protocol d’actuació contra agressions masclistes amb el suport d’associacions 

feministes, moviments socials, cossos policials municipals i els altres serveis d’emergències. 

- Crearem un espais de suport a les víctimes de violència masclista: tant dones com fills. 



- Realitzarem formacions de prevenció de la violència de gènere amb la participació de pares i mares. 

- Donarem suport a les iniciatives emprenedores encapçalades per dones. 

- Realitzarem tallers i xerrades per la sensibilització social. 

- Garantirem que els espais d’oci siguin lliures de sexisme: mitjançant campanyes amb l’ajuda 

d’associacions feministes del municipi. 

- Millorarem l’enllumenat de carrers i places del municipi, per tal de produir una major sensació de 

seguretat. 

 

PERSONES NOUVINGUDES I INTERCULTURALITAT 

- Garantirem una adequada interrelació entre l’Oficina Municipal d’Acollida i l’Oficina Jove, de manera 

que s’assoleixi la millor i més ràpida inclusió per a les persones joves que siguin nouvingudes. 

- Implementarem programes de mentoria que reforci les actuacions d’acollida on entre els mentors hi 

hagi persones de diversos orígens.  

- Garantirem l’adaptació de l’alumnat nouvingut, donant suport a les aules d’acollida dels diversos 

centres de la ciutat, amb recursos tècnics i econòmics per tal que aquestes puguin realitzar la seva 

tasca amb les millors condicions. 

- Realitzarem xerrades i tallers dirigits a fomentar la inclusió i el respecte a la diversitat en l’alumnat 

del territori. 

- Fomentarem la coneixença de la diversitat cultural del territori mitjançant jornades interculturals i 

punts de trobada per tal de fomentar la cohesió ciutadana i l’enriquiment cultural. 

- Sensibilitzarem al conjunt de la població sobre la situació i els drets del treball a la llar i les cures per 

tal de garantir un treball digne del sector. 

- Donarem suport a l’emprenedoria de les dones immigrades. 

LGTBI 
- Incorporarem fons documental i material LGTBI a totes les biblioteques municipals i als centres 

educatius. 

- Commemorarem les dates assenyalades per al col·lectiu LGTBI: el 28 de juny –dia mundial de 

l’Alliberament LGTBI–, el 17 de maig –dia mundial contra l’homofòbia–, i l’1 de desembre –dia 

mundial de lluita contra la SIDA; ho farem a través d’actes institucionals amb la col·locació de la 

bandera LGTBI, de l’aprovació de mocions i declaracions o d’activitats públiques. 

- Elaborarem un protocol contra l’assetjament per identitat sexual 

- Adherirem el municipi a la xarxa de municipis LGTBI.  

- Farem xerrades i tallers sobre salut sexual incloent la diversitat sexual, bullying lgtbifòbic, etc.. i 

promourem xerrades a les AMPA sobre estereotips de gènere i la diversitat sexual. 

- Durem a terme accions orientades a prevenir l’homofòbia en l’àmbit de l’esport. 



- Ens comprometem a fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la 

diversitat identitària, efectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa 

pública dels mateixos.   

ECOLOGISME  
- Ens coordinarem amb comerços i establiments del municipi per eliminar els envasos de plàstic, 

aplicar descomptes per aquelles persones que reutilitzen envasos i promocionarem els productes a 

granel amb envasos reutilitzables. 

- Fomentarem jornades de neteja a les zones verdes del nostre municipi. 

- Formalitzarem contractes d’energia elèctrica amb proveïdors que ofereixin una energia de baixa 

emissió de contaminants, sostenible i de producció local. 

- Promourem l’activitat agrària a les zones urbanes i periurbanes per tal de donar l’oportunitat a la 

ciutadania d’adquirir aliments de proximitat apostant per la sobirania alimentària. 

- Promourem les escoles verdes, sobretot als més petits de tal manera que puguin adquirir uns hàbits 

saludables i ecològics.  

- Establirem criteris en l’enllumenat urbà per reduir la contaminació lumínica i el consum, així com 

protegir les poblacions d’espècies nocturnes. 

- Eliminarem l’ús de plaguicides i herbicides perjudicials pel medi ambient. 

SALUT  
- Treballarem per tal que el jovent tingui tota la informació sobre els efectes, riscos i conseqüències de 

l’abús dels tòxics a través de campanyes informatives i tallers als centres educatius i socials. Així 

com també treballarem per revertir l’estigma que la societat imposa a les persones consumidores. 

Paral·lelament seguirem lluitant per la legalització de les drogues que encara no han estat 

legalitzades, per tal que hi hagi un control i la regulació sobre aquestes substàncies i es pugui donar 

una resposta efectiva des del sistema públic. 

- Procedirem a la difusió d’alcoholímetres en les zones d’oci i consum d’alcohol per tal d’assegurar que 

qui condueixi estigui en condicions d’agafar el vehicle 

- Potenciarem l’educació en RCP dels escolars durant l’educació primària i ESO introduint aquesta 

formació en el currículum educatiu dels nens. 

- Apostarem per una política d’educació en la sexualitat, posant a l’abast del jovent tota la informació 

sobre mètodes anticonceptius i hàbits per desenvolupar una sexualitat saludable, tot trencant tabús 

i estereotips de gènere en les relacions sexuals. 

- Impulsarem campanyes educatives de la salut menstrual, oferint diverses alternatives sostenibles i 

saludables com la copa menstrual i les compreses de tela i promoguent-ne el seu ús. 

- Promourem hàbits alimentaris saludables, per tal d’evitar trastorns de la conducta alimentària com 

l’anorèxia, la bulímia o la vigorèxia. Regulant la venda de productes rics en sucres lliures i greixos 

saturats tal i com proposa la OMS, promovent el comerç cooperatiu, de proximitat i ecològic i vigilant 

la publicitat que es troba a l’espai públic per tal de regular els models normatius de bellesa i cànons 

irreals que hi apareixen i que comporten la pressió estètica, pas previ als TCA. 



MOBILITAT  
- Crearem un bus urbà nocturn coordinat amb els serveis de busos interurbans, per tal de millorar la 

mobilitat entre els joves que viuen en urbanitzacions. 

- Instaurarem avantatges tarifaris per al jovent mentre no es desenvolupi el finançament del transport 

públic de manera estable per llei, en els termes previstos en la llei 9/2003 

- Instal·larem punts de càrrega de vehicles elèctrics als aparcaments del municipi.  

- Ampliarem els horaris i la freqüència del transport públic per tal de facilitar la mobilitat al lloc de feina 

o d’estudi del jovent. 

- Fomentarem les beques de mobilitat des dels ajuntaments per garantir que tots els estudiants puguin 

accedir als seus centres d’estudi sense dificultats. 

- Promourem el servei de transport col·lectiu gratuït entorn a les festes dels pobles per tal de minimitzar 

l’ús del vehicle privat en aquests desplaçaments, conjuntament amb campanyes de 

responsabilització. 

 

ESPORTS  
- Garantirem que ningú resti al marge de la pràctica esportiva per motius de classe mitjançant beques, 

subvencions o preus adaptats a través del sistema de tarifació social. 

- Establirem mesures de prevenció contra la violència i la discriminació dins de l’esport. 

- Facilitarem recursos perquè els joves amb diversitat funcional puguin accedir a realitzar activitats 

esportives adaptades per ells. 

- Fomentarem l’esport femení per tal que aquest sigui més visible mitjançant subvencions específiques 

per equips femenins o d’esport mixt que no segregui per gènere. 

- Realitzarem tallers a les escoles i instituts públics del municipi per tal d’educar en la pràctica esportiva 

saludable. 

- Formarem als monitors i monitores en temes de rols de gènere i prevenció de la violència dins 

l’esport. 

- Incorporarem noves modalitats esportives als parcs i zones de lleure, com per exemple, pistes de 

patinatge o un rocòdrom. 

- Donarem a conèixer els clubs esportius del municipi i la seva oferta d’activitats. 

- Dotarem de subvencions a entitats esportives que promoguin activitats esportives pels més joves, 

tant a dins com a fora de les escoles. 

- Habilitarem més espais públics gratuïts on es pugui practicar esport. Treballarem amb la Generalitat 

per tal d’obrir les instal·lacions esportives dels centres educatius fora de l’horari lectiu al públic allà 

on sigui possible. 

 


