
 

POLÍTICA SOCIAL 

 

 Millora del CAP: tots aquells que acreditin una 

antiguitat bisky mínima de 3 anys tindran la 

primera visita al psicòleg gratuïta.  

 Aquells que acreditin una antiguitat mínima de 

3 anys a qualsevol altra colla tindran a més 

preferència en el servei d’urgències 

psicològiques. 

 Crearem una "reserva natural de la biosfera" 

per protegir els cantimplora i altres espècies 

en extinció. 

 Demanarem controls antidòping als concos. 

 Promourem el canvi del color de la samarreta 

dels sporting , ja que l'actual ens deprimeix. 

 Crearem un servei de perruqueria pels skando 

que es fan grans i encara porten rastes. 

 

 El tercer cap de setmana de cada mes passarà 

a denominar-se JUGUESQUERO i es dedicarà 

a preparar i fer proves encadenades. 

 Baixarem l’atur en un 50 per cent posant a 

treballar als membres de les colles en 

programes socials.  

 Promourem un model col·laboració del nostre 

poble: tot el que es pugui fer en col·laboració 

perquè fer-ho sol? 

 

 

 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

 Obrirem delegacions Bisky a l’estranger. Ja 

en tenim a Irlanda,  Marroc i Japó. 

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA 

 Publicarem els ingressos de tots els 

membres de la juguesca i els caps de colla i 

també el que es gasten en birres en allò que 

fan i que en diuen "reunions". 

 

POLÍTICA ECONÒMICA 

 Programa d’ajuda al comerç local: totes les 

activitats col·laboratives que sorgeixin de la 

nostra política social es duran a terme a les 

terrasses dels bars, granges, cafès i qualsevol 

altre comerç del nostre poble que en tingui. 

 Programa d’ajuda als emprenedors: tots els 

lliçanencs i lliçanenques que així ho sol·licitin 

tindran un espai garantit per exposar el seu 

projecte a les activitats col·laborat ives 

sorgides de la nostra política social i 

econòmica, garantint la màxima assistència i 

atenció.  

 Crearem el Biskcoin, moneda electrònica 

d’acceptació obligatòria al terme municipal de 

Lliçà d’Amunt. 

 

 

 

GESTIÓ DELS RECURSOS 

 Creació d’un Centre de Recursos per a Amants 

de la Festa Major (CRAFM): amb una dotació 

de material mínima i equitativa per a totes les 

colles. 

 Aquest Centre també posarà a disposició de 

les colles els espais necessaris pel 

desenvolupament de l’imaginari i l’esperit 

creatiu de cada colla. 

POLÍTICA FISCAL 

 El 5% de cada tribut local anirà destinat al 

CRAFM. 

EDUCACIÓ  

 Nova assignatura obligatòria: Quin color 

ets?: Millorarem les aptituts físiques i 

mentals dels nens i nenes del poble per ser 

uns bons ciutadans lliçanencs aptes per a la 

juquesca. 

 Comptarà el 50% de la nota global tant a 

primària com a secundària. 

 Utilització dels patis de les escoles fóra 

d’horari lectiu com a espai de pràctiques per 

a les proves de la juguesca.  

 Transmetem d’aquesta manera la utilitat dels 

estudis i l’esforç dels alumnes unint teoria i 

pràctica 

 



 

 

 

CULTURA 

 Foment de la cultura al carrer i l’expressió 

cultural lliure: eliminar qualsevol restricció a 

l’ús de l’espai públic com a suport de la 

creativitat. 

 Declaració de la Festa Major com a bé 

d’interès cultural immaterial (perquè ser 

bisky....no té preu). 

     TRANSPORTS 

 Construirem un sistema de telecadires que 

comuniqui els diferents barris amb els 

principals centres públics del poble: escoles, 

CAP, supermercats, bars, parcs ... i així 

evitar cues per carretera en hores punta.  

 Establirem un servei de limusina per portar 

els membres de les colles allà on sigui 

necessària la seva presència. 

 Prometem que totes les voreres de Lliçà 

passaran a ser llits elàstics. 

 


