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SERVEIS SOCIALS 
 

Aconseguir una societat cohesionada és construir un futur millor i igualitari. Treballarem per contrarestar tant com sigui possible les 
situacions que generen desigualtat i exclusió social, per garantir que totes les famílies del municipi disposin de les eines 
necessàries per tirar endavant. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: TREBALLAR PER ERADICAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Objectiu específic 1.A: Reforçar els programes d’ajuda  

Actuacions concretes: 

a) Destinar a la partida pressupostària la quantitat econòmica estimada per a ajuts a persones i/o famílies en situació de precarietat i exclusió social 

b) Continuar defensant uns serveis socials ben finançats i denunciant les retallades de les administracions en aquest àmbit 

Objectiu específic 1.B: Eradicar els prejudicis 

Actuacions concretes: 

a) Fer una campanya per trencar el mite de la culpabilitat de les persones que no troben feina, que es troben en processos d’execució hipotecària, etc. 

b) Potenciar la figura de la mediadora cultural per tal de facilitar i impulsar la relació intercultural entre les diferents comunitats que conviuen al poble 

 

OBJECTIU GENERAL 2: MANTENIR LA POLÍTICA D’AJUTS 

Objectiu específic 2.A: Garantir mensualment la continuïtat de L’Armari dels Aliments 

Actuacions concretes: 

a) Destinar a la partida pressupostària la quantitat estimada tenint en compte les ajudes que donen altres associacions 

b) Buscar nous agents que puguin participar regularment amb L’Armari d’Aliments (comerços, associacions...). 

Objectiu específic 2.B: Garantir els serveis de subministrament bàsics 

Actuacions concretes: 

a) Destinar a la partida pressupostària la quantitat econòmica estimada perquè cap família es quedi sense els serveis de subministrament més 
elementals 

b) Exigir al Parlament l'aplicació i millora del decret de pobresa energètica, així com de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
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OBJECTIU GENERAL 3: OFERIR CURSOS I TALLERS PRÀCTICS 

Objectiu específic 3.A: Proporcionar eines formatives per reduir les despeses familiars 

Actuacions concretes: 

a) Seguir oferint tallers de cuina vinculats amb els horts comunitaris per a les famílies amb necessitats 

b) Consolidar el programa d’estalvi energètic a les llars 

c) Estendre al públic en general cursos i tallers de caràcter pràctic orientats a l’estalvi econòmic i energètic (economia domèstica, bricolatge, 
reciclatge...) 

 

OBJECTIU GENERAL 4: TREBALLAR PER UNA ECONOMIA SOCIALMENT MÉS JUSTA 

Objectiu específic 4.A: Treballar amb empreses i cooperatives que tinguin en compte els problemes socials i mediambientals del país 

Actuacions concretes: 

a) Promocionar i treballar amb  entitats de finances ètiques (Triodos, Fiare, Coop57...) 

b) Promocionar i treballar amb  cooperatives de telecomunicacions (Eticom) i de subministrament energètic (Som Energia) 

 

 


