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HABITATGE SOCIAL 

LES NOSTRES PROPOSTES Impuls decidit a l'habitatge social de qualitat tant de compra com de lloguer. 

EDUCACIO 

Alpicat necessita un Instituí d'Educació Secundaria. 
Augmentar les places de l'escola bressol. 
Subvencionar part de la despesa en llibres de text a totes les famílies. 

CULTURA 

Continuar oferint suport a les nostres associacions municipals. 
Crear una escola de múcsica municipal. 
Crear un aula d'idiomes per tal d'afavorir la integrado deis immigrants o la formació de qualsevol 
persona del municipi. 
Crear un grup de teatre. 

URBANISME 

Impulsar el Pía d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) d'acord amb un veritable programa de 
participació i cercant el consens necessari per projectar necessitats reals. 
Elaboració d'un Pía de Dinamització Económica tot potenciant la instal-lació de noves empreses 
al municipi i ajudant les ja existents, impulsant un polígon dinámic i sostenible. 

URBANITZACIONS 

Eliminar les "distancies" entre el nucli historie i les noves urbanitzacions. 
Millorar la tramesa d'informació'97 de les diferents activitats municipals. 
Millorar les comunicacions entre els barris de les urbanitzacions i el centre del municipi 
Vetllar peí bon funcionament deis diferents servéis: neteja, aigua, llum, escombrarles,... 

MEDÍ AMBIEN T 

SANITAT 

Millorar l'atenció a les famílies incorporant assistéfncia domiciliaria i adequant el consultori a 
les necessitats reals del municipi. 

SERVÉIS SOCIALS 

Farem el centre de dia per a la gent gran. 
Afavorir la inserció de persones amb discapacitats en diferents activitats del municipi desenvolupant 
un programa de supressió de barreres arquitectóniques amb accessibilitat a tots els carrers i 
equipaments. 
Fomentar la participació de la gent gran en diferents ámbits i crear un dinamitzador. 
Creació de la figura del defensor del poblé a Alpicat. 

Consolidar la normalització de la recollida selectiva. 
Primar les construccions que demostrin accions mediambientals positives. 
Preservar el nostre paisatge. 

AGRICULTURA 

Adaptar la normativa per tal d'afavorir l'activitat agraria i ramadera. 
Fomentar activitats d'agroturisme al nostre municipi. 

ESPORT 

INFRASTRUCTURES 

Volem adequar les piscines municipals a les necessitats del nostre poblé i pensant amb una 
piscina coberta. 
Donar suport a les diferents activitats lúdico-esportives del municipi, així com a les entitats 
que les promoguin. 

Afrontarem la millora de tots els camins del municipi, en concret 34 quilómetres de xarxa primaria 
i secundaria. JOVENTUT 

INFRASTRUCTURES URBANES 
Creació d'un espai de reunió per a la gent jove. 
Crear la figura del responsable d'activitats peí jovent. 

Elaborarem un pía de mobilitat tot ordenant el tránsit al municipi 
Impuls decidit del transport públie en el marc del Consorci del Transport Public de Tarea de 
Lleida. 
Posarem al dia tots els servéis básics: aigua, llum, sanejament, i dignificarem els espais públics 
adequant el mobiliari urbá. 

SEGURETAT CIUTADANA 

Millorar les senyalitzacions. 
Millorar la vigilancia nocturna del poblé les urbanitzacions i les rodalies. 
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