
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Redactarem el Pla local de Joventut on és defineixi el concepte de joventut, la 
missió de les polítiques de joventut i funcions dels agents implicats en el seu 
desenvolupament
2. Impulsarem la creació d’un Consell de la Joventut, creat pels i les joves i amb 
funcionament autònom. 
3. Inc3. Incrementarem la Participació Ciutadana amb enquestes 2.0. 

HABITATGE
4. Redactarem el Pla Local d’Habitatge, un conjunt de polítiques socials i urba-
nístiques per facilitar el dret a l’habitatge a persones, famílies i col·lectius més 
necessitats.
5. Tindrem en compte el jovent, incloent un parc de lloguer específic per a joves 
i un conjunt de mesures i subvencions per tal d’ajudar-los a emancipar-se.
6. Donarem suport a nous models residencials com la masoveria urbana, lligat 
de la recuperació dels habitatges buits.
7. Establirem relacions amb els pobles de l’entorn per tal de mancomunar el 
servei d’habitatge.

ESPAI PÚBLIC, OCI I LLEURE
8. Buscarem espais on ubicar un Local de joves per tal de que el jovent tingui un 
lloc de trobada.
9. Mi9. Millorarem il·luminació en els carrers/racons més foscos per tal de donar més 
sensació de seguretat a les persones.
10. Feminitzarem el nomenclàtor del municipi, prioritzant el nom de dones 
rellevants per a la història del poble.
11. Seguirem en la línia d’implementar tecnologia LED en el sistema d’enllume-
nat públic reduint així el consum energètic.
12. Seguirem en la línia d’obrir el camp de futbol, el pavelló i el pati del col·legi 
els dissabtes i diumenges quan no hi hagi partits.
13. Impulsarem i realitzarem tallers i xerrades per la sensibilització social en 
temes d’educació sexual i alcohol i drogues. 

CULTURA
14. Crearem jornades per a visibilitzar i donar a conèixer artistes locals dins del 
marc de festes ja existents: Sta. Eulàlia, Festa Major o la Festa de la Cirera, així 
com l’impuls del projecte “Parets vives” on artistes puguin fer murals com els 
ja existents al Carrer del Pare Remigi o al Carrer Migdia. 
15. 15. Replantejarem el format de l’Aplec de la Salut per tal d’involucrar molt més 
a la gent jove del poble, com a les diverses entitats, per tal de revifar la tradició.
16. Habilitarem espais a l’escola de música per Bucs d’Assaig per a grups i 
bandes locals.
17. Treballarem per a mancomunar l’oferta de serveis culturals amb pobles i 
viles veïnes.

FEMINISMES I IGUALTAT
18. C18. Crearem la Regidoria d’Igualtat.
19. Impulsarem i realitzarem tallers i xerrades per la sensibilització social en 
temes de feminismes, lgtbiq+, així com de prevenció de violència de gènere.
20. Impulsarem campanyes contra assetjament sexual i la presència d’un punt 
lila en el marc dels esdeveniments festius, com la Festa Major, dins d’un proto-
col contra les agressions masclistes.
21. Posarem  en valor el paper de les dones al municipi.
22. Realitzarem un estudi sobre la paritat en l’esport a les diverses entitats 
esportives del Papiol per tal d’impulsar l’esport femení.
23. Proporcionarem material educatiu no sexista i de conscienciació LGTBIQ+  i 
formació a mestres i persones de les entitats que treballin amb infants.
24. Fomentarem les campanyes de denúncia de comportaments lgtbiq+fòbics.
25. Dotarem de formació al personal del Servei d’Atenció Juvenil (SAJ) per 
atendre dubtes i necessitats de persones lgtbiq+.

MOBILMOBILITAT
26. Estudiarem, conjuntament amb l’AMB, noves maneres d’accedir a Barcelo-
na en transport públic, així com l’increment en freqüència i millora del servei.
27. Fomentarem l’ús del transport públic nocturn i negociarem per augmen-
tar-ne la freqüència.

27 PROPOSTES 
PER UN PAPIOL PELS JOVES


