QUÈ VOLEM PER A LLIÇÀ D’AMUNT

Tenim un projecte de poble consolidat i renovat, una idea

Somiem amb un poble que vetlli per la seva gent; el seu

clara d’on volem arribar i ens hi deixarem la pell per acon-

jovent, la seva gent gran, les famílies senceres i els pe-

seguir-ho. La gent d’Esquerra som gent que coneixes, que

tits comerciants que no poden fer front als preus dels

tenim experiència, que sabem com fer-ho, que hi posem

lloguers.

ganes. No et volem fer una llista de promeses: volem ex-

Somiem amb un poble equilibrat territorial i socialment,

plicar-te com pot ser Lliçà d’Amunt d’aquí a uns anys.

on tots els barris gaudeixin de la mateixa qualitat de l’es-

Estem orgullosos de viure a Lliçà d’Amunt, el nostre po-

pai i dels serveis municipals. Nosaltres som els barris. So-

ble. Volem que els nostres fills, pares i avis també en pu-

miem amb un poble inclusiu, on totes les persones, inde-

guin gaudir.

pendentment del seu nivell de renda, lloc de residència,
origen, gènere i condició social, hi tinguin accés. On ningú sigui o se senti exclòs.
Somiem amb un poble viu, dinàmic, cohesionat, sostenible i convivencial. Un poble que lluiti aferrissadament
pels Drets Civils, tant col·lectius com individuals.
I somiem amb un poble republicà on els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat no siguin només paraules buides.
Aquests conceptes guiaran la nostra acció de govern. Farem un poble participatiu i descentralitzat, amb un govern honest i transparent que lluiti activament contra tot
tipus de corrupció i amiguisme.
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CONEIX L’EQUIP

1 Iban Martínez, l’Aliança

14 Jordina Benet, La Sagrera

2 Míriam Remolà, Sant Baldiri

15 Oriol Dabad, Can Farell

3 Josep Nogués, Mas Bo

16 Nuria Ruiz, l’Aliança

4 Manoli Garrido, Pineda Feu

17 Quim Ferriol, Pineda Feu

5 Joana Morata, Sant Baldiri

18 Emilia Soler, Can Bosc

6 Susagna Mesas, Ca l’Estapé

19 Jordi Regales, Sant Baldiri

7 Roger Albaladejo, Pineda Feu

20 Carme Castany, Pineda Feu

8 Assumpta Regales, Can Farell

21 Josep Camps, l’Aliança

9 Sergi Serna, l’Aliança

22 Cristina Blanch, Sant Baldiri

10 Cristina Pous, Ca l’Artigues

23 Anton Auferil, Can Bosc

11 Pau Boixader, Ca l’Oliveres

24 Àngels Cortina, Can Marlès

12 Glòria Bassa, La Sagrera

25 Toni Albaladejo, Pineda Feu

13 Jordi Gabaldon, Ca l’Artigues

26 Marga Vilageliu, Ca l’Oliveres
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ÀMBITS DE TREBALL
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ÀMBITS DE TREBALL

#REINICIEMLLIÇÀ 3

RESUM DEL PROJECTE

PERSONES, una gran responsabilitat
Les persones són el principal actiu del nostre municipi i la nostra prioritat.
Volem un poble viu, dinàmic, cohesionat, sostenible i convivencial. Un poble que lluiti aferrissadament pels Drets Civils, tant col·lectius com individuals. Somiem amb un poble que vetlli per la seva gent; el seu jovent, la seva gent gran, les famílies senceres i els petits comerciants que no poden
fer front als preus dels lloguers. Lluitarem pel futur dels joves, per l’acompanyament de la gent gran i l’empoderament de les famílies. Per un poble
inclusiu on totes les persones hi tinguin cabuda.

Educació

Cultura

Esport

Joventut

Educació 360. Educació a temps
complet que buscarà connectar
espais i temps educatius.
Crearem plans d’ocupació
específics per fomentar la inclusió
als centres educatius.
Promourem la realització
d’activitats extraescolars gratuïtes.

Crearem el Consell d’Entitats de la
Cultura per gestionar, fomentar i
apropar la cultura a tothom.
Recuperarem la comissió de festes
i el seu esperit.
Apostarem per la interacció entre
entitats municipals per reforçar el
teixit associatiu.

Potenciarem les estructures
femenines a l’esport.
Ajudarem a crear noves disciplines
esportives.
Estudiarem la construcció d’un
gran complex esportiu, amb pistes
d’atletisme, gimnàs, pista polivalent
i piscina municipal si s’escau.

Promourem la mobilitat
internacional en la participació de
projectes de voluntariat.
Crearem nous espais de trobada i
d’autogestió per al jovent repartits
per tot Lliçà d’Amunt.
Posarem en marxa la finestreta
única per a joves.

Protecció
social

Gent gran

Benestar
i Família

Habitatge

Promourem la figura de l’agent
veïnal amb tasques de prevenció i
detecció de riscos.
Garantirem el bon funcionament
del Servei d’Informació i Atenció a
les Dones.
Formarem en perspectiva de
gènere i violència masclista a tots
els òrgans participatius.

Treballarem per la creació d’un
centre de dia per a la gent gran.
Revisarem el servei de menjador
per apropar les persones grans a
menjar als casals.
Prestarem especial atenció a les
persones majors de 75 anys a fi de
detectar i preveure situacions de
vulnerabilitat.

Impulsarem l’Oficina pel Benestar
Animal.
Crearem programes permanents
de suport, tant col·lectius com
individuals.
Reforçarem el treball conjunt amb
els serveis d’ocupació i formació
laboral.

Crearem una borsa local de lloguer
per a menors de 30 anys i per a
persones en risc d’exclusió social.
Desenvoluparem plans de
prevenció i autoprotecció dels
habitatges per minimitzar el
fenomen okupa.
Fomentarem altres experiències
com l’habitatge cooperatiu o la
masoveria urbana.

ENTORN, eina de cohesió social
Volem un poble equilibrat territorial i socialment, on tots els barris gaudeixin de la mateixa qualitat de l’espai i dels serveis municipals.
Potenciar la utilització dels espais verds interconnectant-los entre ells, preservar l’espai agrari, mantenir i millorar la conservació del nostre patrimoni. Donar al nostre entorn la rellevància que es mereix.

Urbanisme

Espai Públic

Vianants

Transport

Resoldrem les connexions viàries i
a peu entre barris.
Reestructuració del centre urbà.
Obrirem el carrer de la fàbrica.

Transformarem Can Malé
convertint-lo en un gran espai
multidisciplinar i polivalent.
Crearem un pla per protegir tots
els espais verds i millorar les
seves zones de lleure infantil,
connectant-los entre si donant
lloc a una gran xarxa de parcs
urbans.
Preservarem i actuarem sobre el
patrimoni històric i les masies del
municipi.

Crearem itineraris segurs, camins
escolars i entorns més il·luminats
per a la mobilitat a peu.
Continuarem treballant en el camí
de vianants a Granollers.
Millorarem l’accessibilitat
i suprimirem les barreres
arquitectòniques.

Habilitarem espais
d’estacionament segur per
a bicicletes en equipaments
municipals i centres educatius.
Impulsarem el transport urbà
gratuït per a la gent gran i les
persones amb dependència.
Implantarem millores
tecnològiques per als usuaris del
transport públic.
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ECONOMIA, recuperem la confiança
Apostem per la dinamització i la vitalitat del municipi potenciant i defensant el comerç urbà i de proximitat, buscant espais de diàleg i collaboració amb les entitats de comerciants del poble per generar actuacions conjuntes.
Recolzem l’emprenedoria i el treball autònom, afavorint la creació d’espais de treball col·laboratiu per aprofitar les sinergies locals i impulsar
projectes que reverteixin en el poble. Creiem en un repartiment equitatiu de la riquesa i en conseqüència de les despeses. És necessari lligar
les taxes municipals al nivell de renda de les persones.

Promoció
econòmica

Impostos
i serveis

Empresa

Ocupació

Crearem un centre d’iniciatives
econòmiques i empresarials amb
l’objectiu d’atraure empreses amb el
mínim impacte ambiental possible.
Impulsarem, reordenarem i
millorarem els polígons industrials
existents al municipi.
Col·locarem panells digitals en
punts estratègics com a eina per
a promoure el comerç local, i
l’agenda associativa i cultural del
municipi.

Revisarem les taxes i preus perquè
siguin en funció de la renda.
Estudiarem noves fórmules per a
racionalitzar i fer més just el rebut
de la recollida de residus.
Continuarem treballant per a la
recuperació de la gestió del servei
de l’aigua.

Crearem la taula pel
desenvolupament econòmic local.
Fomentarem les jornades de
“networking” per millorar les
sinergies entre empreses,
comerços i professionals.
Compartirem estratègies de
planificació econòmica amb els
municipis veïns.

Signarem convenis amb centres
formatius per millorar l’oferta
formativa professional.
Establirem plans d’ocupació per a
les persones en situació d’atur de
llarga durada.
Ens coordinarem amb els serveis
d’orientació dels centres de
secundària.

Economia
urbana

Turisme

Desenvolupament
i emprenedoria

Tecnologies de
la informació
i comunicació

d’atracció turística.
Impulsarem el turisme rural i
gastronòmic.
Crearem una xarxa de camins vies
verdes per donar altres possibilitats
i models de desenvolupament
turístic al municipi.

Potenciarem la creació d’empreses
cooperatives i amb finalitats
socials.
Aprofitarem les instal·lacions i
infraestructures municipals en
hores sense ús per a activitats
en favor de l’autoocupació de
persones aturades.
Crearem un espai “coworking” com
a metodologia d’innovació social.

Aplicarem solucions
tecnològiques per aconseguir un
estalvi econòmic important.
Crearem una aplicació mòbil
per facilitar les gestions i la
comunicació entre el consistori i
la ciutadania.
Promourem iniciatives de formació
digital que doti la ciutadania dels
coneixements necessaris per fer
un ús efectiu de les TIC.

Mobilitat

Sostenibilitat

Participació

Ecologisme

Implantarem les àrees de Petó
i Adeu. Espais per estacionar
durant uns minuts sense
interrompre el trànsit en la zona
immediata al centre escolar.
Reurbanitzarem l’avinguda Països
Catalans i el carrer d’Anselm Clavé
per a pacificar el trànsit al nucli
urbà, donant prioritat al vianant.
Solucionarem la problemàtica
amb la sortida del CAP la Cruïlla.

Aplicarem reduccions i
eliminacions d’impostos per a
obres que estiguin destinades
a millorar l’eficiència energètica
dels habitatges i reduir el consum
d’aigua de xarxa.
Assessorarem, promourem i
afavorirem la creació de jardins de
baix consum d’aigua.
Promourem activitats destinades
al coneixement i hàbits per a una
societat més sostenible.

Farem pressupostos participatius.
Obrirem canals de consulta
ciutadana en temes rellevants.
Portarem l’OAC als barris.

Crearem una Xarxa d’Horts
Urbans.
Treballarem activament per a la
renovació de forma esglaonada
de la flota municipal per adquirir
vehicles elèctrics.
Potenciarem l’espai agrícola i
forestal.

Farem de l’entorn un pol
Realitzarem campanyes
específiques de foment del
comerç local.
Promocionarem i revitalitzarem
l’associació de comerciants.
Afavorirem la integració de
diversos esdeveniments locals,
com ara els mercats i les fires.
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AGENDA DE
CAMPANYA

9 DE MAIG · 21:00h
Inici de campanya
Presentació material de campanya
tot fent un refrigeri
Local d’ERC Lliçà d’Amunt · C. Anselm Clavé. 69

10 DE MAIG · 18:00h
Carpa informativa
Compartim projecte
Davant de l’Esclat · Av. dels Països Catalans, 17

11 DE MAIG · 17:00h

12 DE MAIG · 11:00h

Trobada informativa
Compartim projecte

Trobada informativa
Compartim projecte

Casal de la Gent Gran / Centre cívic de Palaudàries ·
Ctra. de Palaudàries cantonada c. del Segre

Mercat de Ca l’Artigues · Carrer Matarranya
Cantonada Camí De Ca L’Artigues

Escola Els Picots / Pavelló d’esports Carrer Jaume I, 32

14 DE MAIG · 16:00h

14 DE MAIG · 19:00h

15 DE MAIG · 16:00h

Trobada informativa
Compartim projecte

Vine a fer un café
Portes obertes al local

Trobada informativa
Compartim projecte

Escola Martí i Pol · Carrer Can Roure, 2

Local d’ERC Lliçà d’Amunt · C. Anselm Clavé. 69

Escola Rosa Oriol i Anguera · Carrer Marina, 26

18 DE MAIG · 10:00h

19 DE MAIG · 09:00h

Acte central de campanya
Activitats durant tot el dia en
una jornada “non-stop”

Carpa informativa
Compartim projecte

17 DE MAIG · 20:00h
La Vall de les Tenes
Acte conjunt de candidatures
d’ERC a la Vall de Tenes
Capella de Sant Simple · Camí de la Serra
Granada cantonada Carrer Rieral

Plaça Julià Martí i Pou

21 DE MAIG · 19:00h

22 DE MAIG · 17:30h

Vine a fer un café
Portes obertes al local

Carpa informativa
Compartim projecte

Local d’ERC Lliçà d’Amunt · C. Anselm Clavé. 69

La Cruïlla · Carretera Parets-Bigues, KM 8,500

24 DE MAIG · 20:30h
Acte final de campanya
Sopar a la fresca
Pl. de Catalunya

VOTA ERC

13 DE MAIG · 16:00h
Trobada informativa
Compartim projecte

Mercat setmanal · Carrer Països Catalans
cantonada Ctra. Granollers

23 DE MAIG · 18:00h
Perquè vull ser alcalde
Portes obertes al local, vine i t’explicarem
el nostres projecte per a Llicà d’Amunt
Local d’ERC Lliçà d’Amunt · C. Anselm Clavé. 69

25 DE MAIG

26 DE MAIG · 09:00h

Reflexionem
En familia, amb els amics o sols, però penseu
en quin és el millor projecte per a Llicà d’Amunt

Feu-nos confiança
Vota ERC Llicà d’Amunt

