
 

POLÍTICA SOCIAL 

 Tots aquells que acreditin una antiguitat mínima 

d’1 any com a membre de La Juguesca tindran la 

primera visita al psicòleg gratuïta.  

 

 S’establiran uns barems en funció del grau de 

patiment que hagin imposat a les colles a la Festa 

Major de l’any anterior amb el que es tindrà 

accés a un tractament complet d’estudi de la 

personalitat. 

 

 Farem un centre de rehabilitació per a aquells 

membres de l’organització que ho vulguin 

"deixar". 

 

 Instaurarem el "Servei de Juguesca Obligatori": 

Tots els nois i noies de 18 anys hauran de fer una 

estada d’un any a l’organització de La Juguesca i 

només podran objectar si demostren que són uns 

avorrits inadaptats socials. 

 

 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

 Qualsevol turista, familiar o conegut dels 

lliçanencs i lliçanenques estarà obligat a assistir 

el 50% del temps que passi al municipi al “Servei 

de Juguesca Obligatori”. 

 

 

 

 

 

POLÍTICA ECONÒMICA 

 Destinarem el 50% del pressupost de  

l’Ajuntament per a la juguesca. 

 Tots els exmembres de La Juguesca tindran dret a 

una pensió vitalícia. 

 Aquesta pensió es veurà incrementada amb 

complements i dietes d’acord amb els barems 

creats en funció del grau de patiment que hagin 

imposat a les colles els darrers 5 anys d’activitat. 

GESTIÓ DELS RECURSOS 

 Els membres de La Juguesca formaran part del 

Consell Gestor del Centre de Recursos per a 

Amants de la Festa Major (CRAFM). 

 Aquest Centre posarà a disposició dels membres 

de La Juguesca tots els serveis necessaris per a la 

seva subsistència. 

 Crearem la "Juguesca Indoor" durant els mesos 

d'hivern. 

 Convertirem "Can Malé" en un gran centre 

juguesquero en el que es podrà fer la "Juguesca 

indoor". 

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". 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ / CULTURA 

 Promourem una "Juguesca non stop" que no 

es limitarà als dies de Festa Major sinó que 

tindrà lloc durant tot l'any  

 Utilització dels patis de les escoles fóra 

d’horari lectiu com a espai de pràctiques per 

a les proves de la juguesca.  

 El tercer cap de setmana de cada mes serà 

declarat JUGUESQUERO i dedicar-lo a 

preparar i fer proves encadenades. 

 Declaració de la Festa Major com a bé 

d’interès cultural immaterial  

POLÍTICA LOCAL 

 Crearem un "Consell de Savis" format per 

membres de ls juguesca i els caps de colla. 

Aquest consell  decidirá,  en cas d'empat en 

les eleccions,  qui gobernarà al poble.  

HABITATGE 

 Els membres de la Juguesca seran acollits pels 

caps de colla amb dret a pensió completa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


