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COMPROMÍS AMB LA LLACUNA
Us presentem un programa, una proposta de temes que voldríem, en
alguns casos per continuar avançant i en altres iniciar-los durant els
pròxims anys.
Trobareu propostes a curt, a mig i d’altres a llarg termini pensant en poder
aconseguir el poble que tots volem, no només demà sinó d’aquí a deu, vint
o trenta anys.
L’equip de Compromís
amb la Llacuna
Josep Parera Tort
Josep Marti Morgades
Xavier Trillas Camps
Maria Rosa Busquet Mabres
Juan Carlos Moral Calvo
Maria Concepció Segura
Raventós
José Lluis Guijarro Calero
Suplents:

Per fer-ho ens comprometem a continuar treballant amb il·lusió, esforç i
compromís, a continuar buscant ajuts a les administracions, a vetllar pels
consensos i els acords necessaris per a poder tirar endavant tots els projectes com; una residència per la gent gran, dotar de gespa el camp de futbol,
donar ajudes per l’aposta a les energies renovables i habitatges buits,
baixada de l’índex de la taxa de l’IBI i de l’impost del vehicle de tracció
mecànica, promocionar el nostre municipi, entre altres.
Sabem que és un programa incomplet però estem segur que s’anirà nodrint
de les aportacions de tots vosaltres, les persones que treballeu i viviu a la
Llacuna. Amb noves accions de participació, proximitat i comunicació cap
a tots vosaltres, seguirem fent la Llacuna que tots volem.
Josep Parera i Tort

Josep Beumala Busquet
Joaquim Ramos Mayor
Josep Maria Celda Torres
Santas de Blas Redondo
Salvador Bueno Molto
Rosa Camps Poch
Anna Ferrer Pujol
Dolors Matias Sancho
Mercè Teva Rey
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COMPROMÍS AMB

EL TURISME

Dissenyarem i promocionarem la ruta de les Fonts.
Dissenyarem i promocionarem la ruta de l'Entorn del Castell.

Crearem un pla de
dinamització i
comercialització
turística que
establirà les bases
per gestionar
l'activitat turística

Seguirem arranjant el Castell de Vilademàger, l'església, la torre i el seu
entorn amb la construcció d'un camí de ronda al voltant de la muralla.
Treballarem per convertir l’antiga casa de peons caminers a alberg per
acollir estades de joves i famílies.
Promocionarem el municipi en les guies i webs més populars de turisme
rural.
Apostarem per la promoció de les nostres fires.
Assessorarem les cases de turisme rural per obtenir el certificat de
reconeixement de qualitat turística (SICTED i Biosphere).
Seguirem vetllant per mantenir al dia la informació turística (plànols i
fulletons de turisme i comerç).
Buscarem sinergies amb els agents turístics del municipi (restaurants,
allotjaments, etc.) per oferir pacs, experiències i escapades al nostre
territori.
Seguirem amb conveni amb AnoiaTurisme com a àrea del Consell
Comarcal de l’Anoia que treballa a favor del desenvolupament social i
econòmic dels municipis de la comarca a través del sector del turisme.
Continuarem el conveni engegat amb Enoturisme Penedès per la
promoció dels productes d’altura de la Llacuna.
Es dissenyarà un nou portal web destinat només a turisme.
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COMPROMÍS AMB

LA CULTURA I PATRIMONI

Preservació, conservació i divulgació del patrimoni històric.
Arranjarem i remodelarem l’ermita de Sant Antoni.
Remodelarem l’antiga presó com a recuperació del nostre patrimoni.
Seguirem promovent l’organització del camp de treball per donar a
conèixer el poblat i seguir amb les tasques arqueològiques de recuperació
del jaciment del poblat ibèric del Castellar.
Fomentarem activitats culturals i seguirem amb les ja iniciades com els
capvespres musicals, concerts, entre altres.
Seguirem donant suport i col·laborant amb les entitats.
Continuarem amb la publicació d’una guia trimestral amb tota l’oferta
cultural i de lleure que ofereix el poble.
Coordinar activitats culturals i lúdiques entre les diferents entitats i
persones.
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COMPROMÍS AMB

EL COMERÇ
I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA

S’impulsarà la creació d’una associació de comerciants.

Buscarem ajudes i
treballarem per
atraure famílies
perquè s'instal·lin
al poble amb
garantia de feina

Se seguirà promocionant i realitzant campanyes per la compra al comerç
local.
Es donarà suport i ajuda a joves emprenedors que vulguin iniciar projectes
empresarials al poble.
Suport a la creació de noves empreses, especialment d’economia
cooperativa, social i solidària.
S’impulsarà un centre de divulgació dels embotits i productes d’altura de
La Llacuna.

COMPROMÍS AMB

L’ATENCIÓ SANITÀRIA

Treballarem per exigir la millora de la gestió sanitària i mantenir el
consultori i els serveis de pediatria i podologia.
Garantim l’atenció al consultori dels seus professionals: metge i
infermera, els dies feiners.
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COMPROMÍS AMB

L’EDUCACIÓ

Vetllarem perquè les nostres escoles segueixin disposant del material i
equipament tecnològic necessari.
Seguirem oferint beques menjador i beques per material.
Suport al treball de l’AMPA.
Seguirem planificant tallers extraescolars per a nens i famílies.
Vetllarem per la continuïtat i bona qualitat de llar d'infants com a recurs
d'interès i reclam de famílies joves.
Mantindrem l'organització del Saló de la Infància.
Mantindrem la Llar d'infants "El sol i la lluna" per donar resposta al
mateix municipi a les necessitats educatives dels més petits.

COMPROMÍS AMB

L’ESPORT

S’arranjarà les instal·lacions del camp municipal (vestidors, serveis, etc.).
Es crearà una nova pista poliesportiva a la parcel·la annexa a l’escola.

Es treballarà per
la instal·lació de
gespa artificial al
camp de futbol
municipal

Es promocionarà l’activitat física a totes les edats.
Seguirem oferint el nostre suport a totes les entitats esportives del
municipi i esdeveniments esportius que s'organitzen.

7

COMPROMÍS PER

FER UN POBLE MÉS
AMABLE I ENDREÇAT
Enjardinarem carrers i places per fer-los més amables i atractius.

Es promourà la
rehabilitació de
les façanes i
habitatges tancats
amb garantia de
lloguer

Es buscaran ajuts per la rehabilitació d’habitatges buits amb garantia de
lloguer.
Millorarem la senyalització de camins per a vianants i ciclistes.
Es realitzarà un pla de mobilitat de forma definitiva.
Sol·licitarem a l'administració pertinent la millora de la senyalètica
d'accés per carretera al municipi (cruïlla de Montbui).
Construirem el primer tram de passeig vial de la carretera de Torrebusqueta.
Ampliarem i arranjarem el local polivalent de la piscina per a nous usos
culturals i activitats.
Urbanitzarem l'entrada de Torrebusqueta.
Continuarem mantenint i arranjant els accessos a les masies.
Continuarem amb els treballs d'arranjament i manteniment dels camins
forestals.
Vetllarem pel manteniment dels camins a les fonts i llocs emblemàtics
del nostre territori.
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COMPROMÍS PER

FER UN POBLE MÉS
AMABLE I ENDREÇAT
Neteja de la riera des del pont de l’Arc fins al parc de bombers.
Seguirem oferint la nostra col·laboració i suport al Parc de Bombers
Voluntaris de La Llacuna i l’ADF.
Instal·larem nous punts de llum solars a les cruïlles de masies.
Substituirem la xarxa d’aigua i clavegueram al nucli de Rofes per la
millora del servei.
Aquest mateix 2019 farem possible l’arribada de la fibra òptica i wifi per
tot el poble.
Donarem suport al projecte de l’associació Abrigats pel control de les
colònies de gats.
Instaurarem la figura del vigilant nocturn. (antic sereno)
Crearem nous aparcaments municipals aprofitant terrenys en desús.
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COMPROMÍS PER

FER UN POBLE MÉS
SOSTENIBLE

Oferirem ajudes per a la rehabilitació d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica, aïllament i seguretat.

Construcció
d’una depuradora
per les aigües
residuals

Es canviarà l’enllumenat públic al nucli per fer-lo més eficient i abaratir
el cost.
Promourem una agrupació de propietaris forestals per la neteja i
conservació de boscos i aprofitament per la biomassa.
Elaborarem una campanya de sensibilització ambiental en matèria de
prevenció d'incendis.
Implantarem el Pla d'Actuació Municipal en cas d'Incendi Forestal i el Pla
de Prevenció d'Incendis.
Potenciar la recollida selectiva de residus.
S’instal·larà dos punts de recàrrega elèctrica.
S’incentivarà l’ús de vehicles eficients i vehicles elèctrics.
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COMPROMÍS AMB

ELS JOVES

Potenciarem la creació d’una comissió per a organitzar la Festa Jove.
Incentivarem el jovent a participar de les festes, tradicions i del dia a dia
a La Llacuna.
Acompanyarem als joves en la recerca de feina.
Treballarem per la recerca de llocs de treball pels joves.
Seguirem apostant per l'Oficina Jove amb la col·laboració del Consell
Comarcal:
Assessoria amb personal especialitzat en orientació acadèmica,
mobilitat internacional i orientació laboral i de formació.
Presència de l'Oficina mòbil d'informació juvenil del Consell
Comarcal.
Servei ocasional de GPS Anoia Jove: intervenció nocturna
d’informació i assessorament de salut en festes.
Servei Laborateca, d'assessoria laboral als joves.
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COMPROMÍS AMB

EL BENESTAR SOCIAL

Seguirem organitzant la Setmana de la Gent Gran.
Seguirem oferint l’Oficina Mòbil d’Atenció al Consumidor.
Reforçarem el Banc d'Aliments amb més voluntariat i campanyes de
difusió.

Impulsarem la
construcció d’una
residencia per a la
gent gran amb
garantia de llocs
de treball

Dinamitzarem les nostres relacions amb Càritas i Creu Roja per a noves
col·laboracions.
Atorgament d’ajuts i subvencions pels casos de necessitat a les persones
grans en el subministrament d’aigua, llum, gas, taxes municipals, etc.
Seguirem atents a les demandes dels usuaris i valorar la seva situació
sociofamiliar i econòmica.
Posarem a disposició dels usuaris grans amb problemes de mobilitat un
servei de desplaçament que els permeti arribar als serveis sanitaris.
Oferirem, segons necessitat, i sempre segons barems municipals: els ajuts
d'urgència especial: banc d'aliments mensual, ajut econòmic en
subministraments, ajut econòmic en menjador escolar, ajut econòmic en
llar infants, ajut econòmic en extraescolars.
Atorgament d'ajuts per realitzar petits arranjaments gratuïts a les llars de
persones grans.
Fomentar programes entre la gent gran i joves per enfortir vincles i
coneixements.
Formar part del programa de les auditories energètiques de la Diputació
de Barcelona.
Ajudar a qui ho necessita en tràmits administratius com és la sol·licitud
de la dependència/discapacitat/ajuts de lloguer i altres.
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COMPROMÍS AMB

EL BENESTAR SOCIAL

Treballar de forma conjunta amb el Servei Local d'Ocupació.
Treballar de forma conjunta amb la treballadora social de l'ambulatori.
Estar en contacte amb la dinamitzadora de la gent gran del municipi.
Fer visites a domicili a les persones més depenents i amb més dificultat
per venir a serveis socials.
Continuarem establint lligams amb:
Servei de Teleassistència.
Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Servei d'Atenció Domiciliària.
Envelliment Actiu Atenció a la Dependència Ciutadania i
Convivència.
Atenció a les Dones (SIAD).
Llar d'acollida d'urgència per dones en situació de violència
masclista.
Transport adaptat Espai familiar Servei d'assessorament itinerant
per a persones immigrants.
Servei d'informació i orientació en relació al consum de drogues.
Servei d'atenció psicològica per a homes.
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COMPROMISOS

DE L’AJUNTAMENT

Promoure processos participatius on els veïns i veïnes decideixin com
millorar l’espai públic.
Rebaixarem l’índex de la taxa de l’ordenança de l’IBI.
Rebaixarem l’impost dels vehicles de tracció mecànica.
Municipalització de la gestió del servei de l’aigua.
Reunions informatives cada any de l’acció de govern i participatives.
Utilitzar les xarxes socials com a vehicles permanents de transmissió
d’informació i difusió de campanyes.
Consolidació i millora de la implantació de l’administració electrònica
per tal d’aconseguir un ajuntament més eficient.
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