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BENESTAR SOCIAL 

 

1. Vetllarem per fer de Lliçà de Vall un poble inclusiu i cohesionat que redistribueixi la riquesa 

i lluiti contra les desigualtats fomentant la igualtat d’oportunitats per a tots i totes. 

- Detectarem les famílies en situació de vulnerabilitat i amb risc d’exclusió social. 

- Donarem equitativament les ajudes socials. 

- Crearem un vincle entre establiments/restaurants locals per a què puguin crear un 
menú social assequible per a persones en risc social (amb opció que els voluntaris els 

hi facin arribar). 

- Establirem una xarxa de serveis destinats a la infància i l’adolescència des d’una 

vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, 

maltractament, negligència i conductes de risc. 

- Recolzarem i fomentarem la Teleassistència i el servei d’atenció domiciliària. 

- Garantirem el servei de menjador social a domicili per a persones amb mobilitat 

reduïda.  

2. Combatrem la pobresa energètica i tecnològica. 

- Vetllarem pel compliment de la llei de la pobresa energètica. 

- Vetllarem per a què totes les persones del poble puguin tenir accés a unes eines 

tecnològiques bàsiques. 

3. Promourem plans i projectes estratègics d’acció social transformadors i desencadenants 

que generin una visió i una estratègia conjunta en el benestar de Lliçà de Vall. 

- Fomentarem les relacions entre infants i gent gran (escoles, institut i casal d’avis). 

- Potenciarem una xarxa de voluntariat per acompanyar a la gent gran. 

- Crearem una llista de persones jubilades on es pugui recollir la seva formació per 

impulsar projectes de mentoria amb joves del poble (per exemple: ajudes a treballs de 

recerca). 

- Mantindrem els cursos per a la gent gran impartits pels joves del poble. 

4. Deixarem de parlar de “despesa social” i parlarem d’”inversió social” i “inversió a les 

persones”. 

- Potenciarem la formació en primers auxilis per a personal de casals, associacions del 

poble i centres educatius. 

- Impulsarem estratègies d’inclusió social. 
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- Implementarem un pla de dinamització sociocultural per a la gent gran que pugui 

promoure activitats per a la gent gran.  

5. Donarem suport a les associacions de gent gran. 

- Crearem activitats amb les associacions de gent gran. 

- Acompanyarem que la gent gran de poble es pugui unir a aquestes associacions i crear 

activitats. 

- Potenciarem l’envelliment actiu, facilitant la previsió de les necessitats dels veïns i 

veïnes. 

- Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques les afectin 

directament.  

6. Promourem l’habitatge dotacional.  
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COMERÇ, OCUPACIÓ, INDÚSTRIA I ACTIVITATS 

 
1. Promourem les activitats locals a tots els nivells. 

 

- Crearem una xarxa ajuntament-empresa (intranet) per contractes menors de 15.000€ 

adreçades únicament a empreses amb seu a Lliçà de Vall. 

- Crearem l’oficina per a l’emprenedoria, dotant-la de recursos de suport tècnic. 

- Crearem un directori de locals buits per a la implantació de nou comerç local. 

- Promourem la cooperació i el treball en xarxa a nivell d’empreses del poble. 

 

2. Impulsarem polítiques per recolzar. 

 

- L’Associació de comerç local. 

- El mercat municipal. 

- Els productes de proximitat i ecològics, com per exemple fent contractacions per al 

menjador de l’escola bressol i els actes municipals. 

- La responsabilitat social corporativa (RSE) a les empreses del poble. 

- El model cooperatiu i el co-working entre emprenedors locals. 
 

3. Promourem la difusió plena de les activitats locals a tots els nivells. 

 

- Mantindrem actualitzada la guia d’empreses locals d’oficis i comerços dirigits al 

veïnatge de Lliçà. 

- Recolzarem i reforçarem el Fira’t com a esdeveniment del municipi a nivell comarcal. 

- Fomentarem la participació del comerç local en totes les festes locals. 

- Difondrem entre el veïnatge els productes de proximitat i els projectes de 
responsabilitat social corporativa local. 

 

4. Fomentarem l’ocupació local. 

 

- A través de la nova Oficina del Servei d’Ocupació (SEOVT) al poble, potenciarem els 

serveis d’atenció personalitzada i de formació. 

- Participarem en projectes de suport empresarial des del SEOVT. 

- Vincularem les necessitats de personal de les empreses locals amb gent del poble, 

prioritzant la gent del poble, preferentment la gent de l’atur i la gent jove. 

- Inventariarem les properes jubilacions per conèixer les necessitats a 3-4 anys vista i 
aplicarem polítiques que permetin la seva ocupació amb persones del poble. 

 

5. Crearem noves àrees estratègiques d’activitat. 
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- En el desenvolupament del POUM es preveuran les noves àrees integrades de comerç 

a l’entorn del nucli urbà. 

- Desplegarem el polígon industrial el Pla 2. 

- Treballarem per la implantació d’empreses pocs contaminants i innovadores, i en 

facilitarem la reconversió i millora de les actuals. 

- Buscarem un espai-viver per a la creació de projectes d’emprenedoria. 
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CULTURA 

 

1. Fomentarem la política cultural des d’una perspectiva coordinada i global. 

 

- Convocarem el Consell Municipal de Cultura i Joventut per tal de cohesionar les 

activitats culturals del municipi. 

- Recolzarem el projecte de creació d’un òrgan que fomenti la coordinació cultural. 

- Implementar programacions a Lliçà de Vall en l’àmbit de les arts escèniques amb 

contingut intergeneracional. 

- Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural 

pública. 

 

2. Potenciarem la cultura popular que marca la identitat de Lliçà de Vall. 

 

- Promourem una cultura no basada exclusivament en el consum que garanteixi la 
igualtat d’accés i contribuir a despertar un pensament crític, de canvi i de reflexió. 

- Vetllarem per festes populars participatives i integradores. 

- Reforçarem l’expressió de les diferents cultures i formes de cultura popular i 

tradicional existents a Lliçà de Vall. 

- Assegurarem la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania. 

- Reconeixerem institucionalment les entitats i persones del poble. 
 

3. Dinamitzarem equipaments culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixin el treball 

transversal entre diferents sectors creatius. 

 

- Recolzarem la bona feina que s’està fent en el projecte Municipi Lector que implica i 

fa participar a tot el teixit social. 

- Dotarem a la biblioteca d’un equipament amb les condicions que requereix per seguir 

promocionant la lectura i les activitats relacionades a Lliçà de Vall. 

- Connectarem Can Magarola i promocionar-ne els usos per tal d’entendre’l com a punt 

de trobada de la cultura del municipi. 

- Integrarem Can Coll a la xarxa d’equipaments del municipi vetllant per la seva 
adequada gestió i com a recurs patrimonial i cultural garantint un sistema sostenible 

a mitjà i llarg termini. 
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EDUCACIÓ 

 

Oferirem més i millors oportunitats educatives connectant els espais i temps 

d’aprenentatge.  Educació accessible a tothom, amb equitat i sense exclusions posant 

l’educació al centre de les polítiques municipals. Superarem les dinàmiques dels espais 

educatius i desenvolupar espais comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, 

l’esport, les associacions de l’educació en lleure, etc. que permetin un treball educatiu d’entorn. 

L’educació és cosa de tots. 

 

- Crearem el Pla Educatiu de Lliçà de Vall que contribueixi a donar una resposta 

integrada i global donant una atenció especial al més fràgil. 

- Crearem un Consell d’Infants per fomentar la participació activa d’ells. 

- Adherirem o impulsarem el projecte “Educació 360” entès com un procés 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida i més enllà de l’escola. 

- Potenciarem la xarxa de centre d’educació de Lliçà de Vall a través del Consell 

Educatiu de Poble. 

 

1. Donarem suport als centres educatius de Lliçà De Vall. 

 

- Col·laborarem activament amb els centres d’educació primària i secundària del 
municipi prenent mesures per l’atenció a la diversitat. 

- Permetrem una escolarització equilibrada: una estratègia per millorar l’equitat basant-

nos en el màxim consens amb les necessitats de les escoles de Lliçà de Vall. 

- Entendrem la professió professional integrant la formació inicial, ocupacional i 

contínua. 

 

2. Prestarem especial atenció a la primera infància. 

 

- Promourem un espai de relació per les famílies amb nadons de 0 a 36 mesos. 

- Donarem una resposta adequada a les necessitats educatives de l’Escola Bressol. 
 

3. Facilitarem la igualtat d’oportunitats. 

 

- Recolzarem i impulsarem l’Escola de Música Mancomunada i la dotarem de 

reconeixement, espai i finançament i apropar-la a tots els veïns i veïnes. 

- Fomentarem programes d’orientació, acompanyament i formació dels joves. 

- Assumirem des de l’administració local la promoció del treball educatiu integrat dels 

agents que treballen en el municipi. 

- Potenciarem la formació professional millorant l’oferta de programes adreçats als 
joves. 
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- Donarem suport a les associacions de pares i mares dotant-les de reconeixement, 

espai i finançament. 

- Potenciarem les col·laboracions de les associacions d’educació en el lleure donant-los 

de reconeixements, finançament i espais que necessitin. 

- Fomentarem la inclusió de tots els infants del municipi. 
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ESPORTS 

 

1. Fomentarem el caràcter integrador i saludable de l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la 

violència, l’incivisme i la intolerància. 

 

- Posarem en relleu els valors personals de foment de l’esforç, la participació, l’empatia, 

la responsabilitat, la confiança i, sobretot, els valors socials que porta implícit l’esport 

d’equip com la cooperació, la cohesió, la relació social i la denúncia de la violència. 

- Fomentarem, visibilitzarem i reconeixerem institucionalment l’esport femení. 

- Potenciarem la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti 

el  respecte i la recuperació en favor de la ciutadania definint plans d’usos esportius 

per als espais naturals. 

- Promocionarem la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones amb 

mobilitat reduïda i, en general, de totes les persones amb dificultats personals i/o 

socials mitjançant programes específics. 

- Promourem activitats ciutadanes de promoció́ de l’activitat física i l’esport, com ara 
les caminades o bicicletades populars. 

- Programarem les inversions per el manteniment i millora dels equipaments esportius 

de xarxa bàsica. 

- Vetllarem per una alimentació sana, justa, equilibrada i respectuosa amb l’entorn. 

- Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. 

- Farem accions orientades a prevenir discriminacions en l’àmbit de l’esport establint 
una jerarquia de valors i consultant el seu compliment, de forma participativa, als 

propis participants.  

 

2. Promocionarem un municipi que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic a 

l’esport com a realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i salut. 

 

- Impulsarem el Consell d’Esports Municipal. 

- Potenciarem els clubs i entitats esportives de base com element vertebrador de 

l’estructura esportiva de Lliçà de Vall. 

- Seguirem recolzant la Setmana de l’Esport. 
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IGUALTAT 

 

1. Promourem la igualtat entre homes i dones. 

- Crearem un pla local d’igualtat. 

- Localitzarem els punts insegurs del poble i generarem oportunitats de millora de 

política pública local (urbanisme, mobilitat,etc.). 

- Potenciarem els cursos de defensa personal. 

- Donarem importància des de diversos equipaments del poble (benestar, salut, 

educació) a les dones grans del poble, escoltant i donant recursos per combatre la 

soledat i la diversitat sexual. 

- Proporcionarem formació al personal que està de cara al públic per a sensibilitzar-lo 

en clau de gènere i identitat sexual. 

- Prioritzarem les subvencions a associacions i equipaments que incloguin criteris de 

paritat. 

2. Farem de Lliçà de Vall un municipi segur i lliure de violències masclistes i sensibilitzat amb 

el col·lectiu LGTBIQ+. 

- Potenciarem activitats dins de les escoles que promoguin actituds lliures de 

masclisme. 

- Fomentarem protocols dins de l’àmbit educatiu i social per a detectar possibles casos 

de violència de gènere o discriminació d’identitat sexual. 

- No tolerarem cap tipus de violència masclista ni envers el col·lectiu LGTBIQ+ i les 

condemnarem públicament. 

 

3. Acostarem l’ajuntament al col·lectiu LGBTIQ+ i vetllarem per la seva integració dins de la 

ciutadania lliçanenca. 

- Acompanyament i assessorament a tota la diversitat sexual. 

- Promourem activitats culturals que englobin tota la diversitat sexual i totes les 

opcions de família. 

- Fomentarem activitats dins de les escoles i instituts que puguin sensibilitzar a les 

noves generacions sobre la diversitat sexual. 

- Realitzarem accions des de l’ajuntament per a mostrar suport al col·lectiu (penjar 

bandera del col·lectiu en la celebració del seu dia, per exemple). 
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4. Visibilitzarem el valor de la dona. 

- Promourem el llenguatge no sexista en les comunicacions internes i externes de 
l’Ajuntament. 

- Commemorarem les dates senyalades 8 de març (Dia Internacional de les Dones), el 

25 de novembre (Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones), i 

d’altres. 
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JOVENTUT 

 

1. Fomentarem l’empoderament democràtic del jovent permetent la implicació amb l’entorn i 

el sentit de comunitat i la cooperació. 

 

- Reconeixerem socialment l’associacionisme com a eina de formació en la participació 

i la cohesió social donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes juvenils. 

- Treballarem per facilitar l’emancipació dels joves. 

- Crearem espais pels jovent perquè puguin gestionar les activitats que es duguin a 

terme. 

- Seguirem adherits al programa de drogues de la Mancomunitat des d’una vessant 

pedagògica i no repressiva. 

- Promourem el debat i la participació democràtica del jovent. 

- Facilitarem el replantejament de la mirada juvenil des d’una perspectiva de gènere. 

- Convocarem el Consell Municipal de Cultura i Joventut per tal de cohesionar les 

activitats culturals del municipi. 

 

2. Dinamitzarem el Kaliu com a eix de referència pels joves de Lliçà de Vall. 

 

- Entendrem el Kaliu com a un servei adaptat a la realitat juvenil de Lliçà de Vall, una 

xarxa cohesionada amb el treball amb joves entès com un espai de trobada i 

fomentant una aposta per la participació dels i les joves de la ciutat. 

- Serem una alternativa a l’oci convencional per trobar l’espai i els materials adequats. 

- Fomentarem i impulsarem la creació artística local i promoure la presència de jovent 

de dones creadores del municipi en el seu territori. 

- Crearem una xarxa de jovent format en termes d’igualtat i violència masclista 

impartint tallers per sensibilitzar i prevenir aquestes actituds en el col·lectiu jove. 

- Garantirem un servei d’acollida i atenció informativa pels joves. 

- Crearem serveis complementaris com ara activitats socioculturals formatives i de 
lleure, servei d’acompanyament i escolta. 
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TERRITORI, MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 

 

1. Aplicarem polítiques urbanístiques amb una visió de poble, promovent un creixement 

sostenible i integrador a l’entorn del nucli, contrari a projectes especulatius massius: 

 

- Desenvoluparem el POUM amb un ampli procés participatiu i de suport tècnic. 

- Adaptarem i supeditarem l’actual projecte del Parc del Molí al resultat del POUM. 

- Protegirem les masies, els elements històrics i arquitectònics. 

- Catalogarem i protegirem els espais naturals i d’usos tradicional i realitzarem 

projectes de recuperació paisatgística.  

- Aplicarem criteris de salut en la redacció del POUM, evitant la proximitat d’usos 
potencialment nocius als barris del poble. 

- Edificarem habitatges socials en sòl urbà disponible de propietat municipal, en un 

termini inferior als 4 anys. 

- Crearem l’oficina local d’habitatge per cercar solucions reals a totes les necessitats 

d’habitatge social del poble. 

- Fomentarem la creació de cooperatives d’habitatge com a model alternatiu més social 

i assequible a l’habitatge tradicional, pensat com a model per donar solució a les 

necessitats de les diferents etapes de la vida. 

 

 

2. Millorarem els barris i promourem entorns segurs per als vianants: 

 

- Crearem zones segures a l’entorn dels centres escolars del poble. 

- Crearem itineraris escolars segurs. 

- Suprimirem les barres arquitectòniques, millorar les voreres i els passos a nivell.  

- Realitzarem i implantarem un pla d’inversions anual per a les millores de tots els barris 

del poble a nivell de parcs i jardins, voreres, asfaltat, senyalització, control velocitat 

dels vehicles, etc. 

 

3. Aplicarem programes de responsabilitat municipal ambiental: 

 

- Realitzarem auditories d’eficiència energètica en equipaments municipals i 
n’aplicarem les propostes de millora. 

- Implementarem energies renovables de producció local i contractació d’energia verda. 

- Incentivarem la implantació d’energies renovables en l’àmbit privat. 

- Aplicarem un pla de reducció de residus i de consum d’aigua en equipaments 

municipals. 

- Implantarem criteris de compra verda i de proximitat en les compres de béns 
municipals. 
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- Inclourem criteris d’adjudicació d’empreses amb responsabilitat social i ambiental. 

- Regarem amb aigua de la mina de Can Coll i aplicarem sistemes de reducció de consum 

d’aigua als parcs i jardins municipals. 

- Els nous parcs i jardins seran amb espècies autòctones i que requereixin un baix 

manteniment. Renovarem els existents sota aquest mateix criteri. 

- Fomentarem la coresponsabilitat, la sensibilització ambiental i crearem la xarxa de 
voluntarietat ambiental. 

 

5. Vigilarem i controlarem els vectors ambientals per garantir un entorn saludable al poble: 

 

- Realitzarem campanyes anuals per mesurar els nivells de contaminants atmosfèrics 

als barris del poble i assegurar que es compleixen els nivells de referència de 

l’Organització Mundial de la Salut. 

- Realitzarem campanyes anuals per vigilar la qualitat de l’aire interior en equipaments 

públics i escoles. 

- Aplicarem plans d’autocontrol per minimitzar el risc de legionel·la. 

- Realitzarem controls analítics de la xarxa d’abastament d’aigua, en habitatges, en 
escoles, equipaments municipals i fonts públiques. 
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POLÍTICA ECONÒMICA I FINANCERA 

 

1. Gestionarem una política econòmica transparent amb una supervisió rigorosa a través de la 

intervenció municipal. 

 

- Crearem el nou òrgan de contractació, per establir els processos i responsabilitats, i 

fer efectiu i traçable qualsevol operació econòmica municipal. 

- Actualitzarem el control dels expedients municipals per poder-ne fer un seguiment 

econòmic al dia. 

- Auditarem els comptes municipals anualment i revisarem les conclusions per aplicar-

ne les millores i les mesures correctores adients. Difondrem públicament els resultats 

anuals, a través d’un nou portal de transparència a la web municipal. 

- Vetllarem per una contractació transparent i ajustada de les despeses rutinàries per 

tal d’incrementar la despesa en la qualitat dels serveis a les persones i les inversions 

municipals. 

- Reduirem el termini de pagament a proveïdors municipals i a les entitats. 
 

2. Realitzarem una auditoria de gestió i aplicarem les millores organitzatives internes i 

d'atenció a la ciutadania que es derivin. 

 

3. Fomentarem el desenvolupament professional dels treballadors públics. 

 

4. Promourem la participació ciutadana a tots els nivells. 

 

- Crearem el consell de poble (persones vinculades al teixit associatiu i al poble) per 

promoure la participació en tots els àmbits, redactarem una ordenança de participació 

pública, i dotarem dels mitjans necessaris per a la seva implantació. 

- Promourem les consultes populars com a mitjà de decisió definitiva. 

- Aplicarem processos de participació ciutadana en els pressupostos municipals. 

- Convocarem els diferents consells de participació en els diversos àmbits municipals. 

- Ampliarem el procés participatiu del POUM. 

 

5. Aconseguirem una comunicació àgil, transparent i de proximitat amb la ciutadania 

incrementant-ne la freqüència i fent servir diferents suports (analògic i digital) només així 

tindrem un poble informat, reflexiu, participatiu, implicat i empoderat. 

 

- Incrementarem la freqüència del butlletí local. 

- Treballarem per implantar una plataforma digital de participació i comunicació directe 

amb la ciutadania, les entitats i les activitats del poble. 
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- Projectarem la creació d’una TV local a través d’internet i en col·laboració amb el teixit 

educatiu, social i econòmic del poble. 

 

6. Promourem la mobilitat sostenible, activant el servei de bus urbà al municipi estudiant-ne 

les diferents opcions de viabilitat per fer-lo efectiu. 

 

 


