(*) Aquest “núvol de paraules”, amb la forma del logotip de Crida Premianenca, s’ha generat de manera
automàtica utilitzant tots els mots que formen part d’aquest document, sense descartar-ne cap. L’aplicació
que ho ha fet assigna una grandària més gran a aquelles paraules que apareixen més cops en el text que
s’utilitza per generar el núvol.
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Com hem fet el programa?
A finals del passat mes de febrer de 2019, en el context del procés que vam anomenar
#horitzó 2019, va concloure la fase de recollida de necessitats i propostes per a
l’elaboració del programa amb el que Crida Premianenca es presenta a les eleccions
municipals del mes de maig de 2019.
En aquest període ha estat obert el portal Decidim, una eina de eGovern que facilita a
les administracions i organitzacions la gestió de processos participatius i a través de
la qual els ciutadans poden fer les seves aportacions i propostes, poden comentar les
propostes d’altres participants i poden valorar aquelles que els semblin més
interessants.
En el decurs d’aquesta fase, que es va iniciar a la tardor de l’any 2018 es van fer
diferents trobades presencials temàtiques d’àmbits diversos com habitatge,
urbanisme, educació, convivència, feminisme, cultura, gent gran, model productiu o
serveis a les persones, en les que van participar centenars de persones de diferents
procedències i amb diferents sensibilitats. Les aportacions generades en aquestes
trobades presencials també s’han introduït a la plataforma i entre una cosa i l’altra hem
recollit vora de 500 aportacions, repartides en uns 20 àmbits temàtics.
Aquestes 500 propostes s’han revisat per part de 12 grups de treball amb l’objectiu
de sintetitzar-les, homogeneïtzar-les, agrupar-les i enriquir-les si s’escau, per tal de
donar cos al programa electoral amb el que Crida Premianenca es presenta a
aquestes eleccions municipals. Cada comissió ha donat el seu enfoc propi a les
propostes que ha treballat i això, d’alguna manera, també aporta valor al programa,
que no ha passat pel sedàs d’un “consell de redacció”, sinó que només s’ha revisat
des d’un punt de vista formal i amb perspectiva de gènere.
Volem destacar que ens fa molta il·lusió, i pensem que no podria ser d’una altra
manera, que el programa hagi estat obert a les aportacions de les premianenques i
premianencs i que totes les propostes hagin estat públiques i s’hagin pogut discutir i
treballar obertament, tant de manera telemàtica com presencial. Pensem que
d’aquesta manera s’enriqueix el nostre projecte, un projecte que no podria existir
sense la implicació dels ciutadans, tant dels que en formem part de forma estable, com
d’aquells que s’acosten de manera puntual a les nostres trobades i assemblees o dels
que pensen que paga la pena contribuir a l’elaboració col·lectiva del programa, un
programa que volem que representi a totes les premianenques i els premianencs i que
per això hem elaborat d’aquesta manera, per que en lloc del nostre programa, sigui el
vostre.
A tall d’anècdota, volem remarcar que hem eliminat algunes de les propostes
aportades, per repetides o poc adients, tot i que no gaires. Destaquem com a exemple
extrem la que feia referència a la construcció d’un “casino” a Premià de Mar. Aquesta
aportació no l’hem tingut en compte per dissonant, perquè és un exponent de la ciutat
que no volem i no s’ajusta al model de ciutat que volem i que ens heu transmès amb
les vostres aportacions: una ciutat a on les persones estiguin al centre, que vetlli
per una educació pública, igualitària i de qualitat, una ciutat inclusiva, d’acollida i
feminista, una ciutat a on pagui la pena viure i en la qual es pugui treballar
dignament, una ciutat que ens porti cap a un nou model polític republicà i
radicalment democràtic.
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Un Premià cuidador
Volem convertir Premià de Mar en una ciutat referent d'atenció a les persones amb
major vulnerabilitat. La lluita contra la pobresa i l'exclusió haurien de ser els pilars
que guiïn l'acció d'un govern responsable. Des de Crida Premianenca volem assegurar
els serveis bàsics: atenció social, domiciliaria, residencial, menjador social, serveis
d'intervenció socioeducativa per a infants i adolescents, prestacions econòmiques
d'urgència social... Sabem que per fer això i bé, calen més recursos, més personal,
més treballadors socials, més educadors de carrer, més integradors, més treballadors
familiars per atendre la realitat del nostre municipi.
Apostarem de forma clara pels serveis a les persones, amb propostes concretes per
als propers anys per atendre millor a la població, sobretot, infància, adolescència,
joventut i gent gran, passant per les persones especialment dependents, amb
problemes funcionals, salut mental, soledat i pobresa, actuant sobre les causes i anant
més enllà de les actuacions assistencialistes. Dissenyarem un pla de salut mental
global, on tinguem un diagnòstic, observant les diferències en la salut mental dels
veïns en funció del barri on viuen, detectant tots els recursos disponibles (xarxa
pública i privada) i finalment creuant necessitats i recursos per comprometre'ns a
garantir l'accés de tots els ciutadans a les cures que necessitin.
Volem un model de poble que doni sentit a la qualitat de vida de les persones
grans, que ompli les seves necessitats, que aprofiti la seva experiència, l'esperit
creatiu i el temps lliure; per assegurar-nos la seva presència en tots els àmbits
municipals, afavorint l'intercanvi intergeneracional i la vinculació comunitària.
Treballarem perquè Premià de Mar sigui un poble inclusiu reduint desigualtats amb
polítiques clares d'immigració des del treball comunitari.
Desenvoluparem programes d'atenció a les persones que es troben en un procés de
malaltia avançada, empobriment, soledat i de final de vida. Cal promoure el suport
social a les persones que ho pateixen.
Les polítiques de seguretat ciutadana hauran de vetllar per la defensa de les
llibertats individuals i col·lectives del conjunt de la comunitat. Cal anar a les arrels
dels problemes i amb capacitat per resoldre'ls, evitant sempre solucions autoritàries
i repressives. Cal destinar els recursos adequats i potenciar la formació tant de
policies locals com de la ciutadania en els àmbits de la tolerància, els valors
cívics, el respecte i la solidaritat. Cal desenvolupar mecanismes de prevenció i
assessorament sobre aquells col·lectius amb un risc més alt d'exclusió social.
En definitiva volem que Premià de Mar sigui un municipi on la solidaritat, la cohesió i la
participació social siguin un eix vertebrador de la nostra vida quotidiana.
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SERVEIS A LES PERSONES
Què volem fer?
Fer de Premià un poble
cuidador

Millorar l’àrea d’Acció
Social i Atenció a les
Persones, prioritzant
la intervenció
comunitària i
augmentant els
recursos humans i
econòmics

Elaborar un Pla Local
d’Inclusió Social
adreçat a totes les
persones en situació
de risc i a tots els
infants amb
necessitats educatives
especials

Com ho farem?
●

Promourem actituds i comportaments socials de
suport envers les persones i famílies amb
situacions de vulnerabilitat.

●

Millorarem l’atenció domiciliària social (SAD) i
l’atenció a les persones dependents.

●

Desenvoluparem programes d’atenció a les
persones que es troben en un procés de malaltia
avançada, empobriment, soledat i de final de vida.

●

Treballarem perquè Premià sigui un poble que tingui
cura de totes les persones.

●

Farem una diagnosi real de les necessitats de la
població.

●

Dotarem aquesta àrea d’una ampliació
pressupostària flexible que pugui donar resposta a
les diverses problemàtiques que vagin sorgint.

●

Potenciarem la coordinació i el treball en xarxa
entre els diferents agents que treballen a l’àrea.

●

Facilitarem a la ciutadania informació clara i
concreta sobre el funcionament de l’àrea.

●

Realitzarem una anàlisi, planificació i orientació
de les actuacions necessàries per millorar les
problemàtiques d’inclusió social i laboral al nostre
municipi.

●

Apostarem per un programa orientat a fer un
acostament realista a les persones
consumidores de drogues i/o amb altres
addiccions amb estratègies pràctiques per reduir
riscos, especialment entre els grups més
vulnerables.

●

Promourem i potenciarem l’adaptació de tots els
serveis i instal·lacions culturals i lúdiques a la
diversitat funcional.

●

Ajudarem a les famílies amb infants amb
necessitats educatives especials que ho
necessitin per tal que puguin realitzar totes les
activitats necessàries per el seu desenvolupament
(trasllat CDIAP o CESMIJ, rehabilitació, esport).
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●

Augmentarem la dotació de professionals socials
per poder abordar la complexitat actual de manera
efectiva.

●

Crearem i consolidarem equips estables de
professionals especialistes en medi obert, com els
educadors de carrer.

●

Potenciarem el treball interdisciplinari, que
permeti una millor comprensió de la realitat per
aconseguir una intervenció més eficient i de més
qualitat.

●

Connectarem persones grans, associacions, joves...
amb l’objectiu de potenciar activitats
intergeneracionals per construir espais
integradors, orientats a la gestió comunitària.

●

Posarem en funcionament un Centre de Dia per
atendre necessitats de les persones grans i de les
seves cuidadores.

●

Revisarem el model de servei d’intervenció
socioeducativa (SIS) amb perfils qualificats com
educadors i integradors socials per potenciar la
qualitat del Centre Obert.

Disposar d’habitatges
per emergències
socials

●

Establirem un pressupost específic i adequat per
disposar d’habitatges que donin resposta a
situacions d’emergència com ara violència de
gènere, acollida de refugiats, desnonaments etc.

Activar el
funcionament del
menjador social
municipal

●

Garantirem aquesta prestació per a les persones
que ho necessitin, amb àpats saludables, generant
noves relacions i contrarestant els problemes de
soledat.

●

Vehicularem els usuaris des d’una vessant social i
comunitària, dinamitzats per educadors socials.

●

Farem una intervenció socioeducativa en medi
obert, aprofitant els espais naturals de convivència i
vida al carrer per fer una acció preventiva,
especialment amb adolescents en situació de risc.

●

Aquest equip treballarà en xarxa amb altres agents
socials i centres educatius del municipi per
compartir, millorar i trobar solucions adequades a
les diferents situacions que han d’abordar.

●

Establirem una xarxa de cooperació i coordinació
amb els municipis propers per millorar sinèrgies i
concretar intervencions en temes comuns.

Millorar el treball en
xarxa, l’acció
transversal i
cooperativa amb altres
àmbits: educació,
salut, gent gran,
habitatge...

Crear un Casal
Intergeneracional que
inclogui un centre de
dia per la gent gran i
un centre obert per
infància i joventut

Crear un equip estable
d’educadors de carrer

Potenciar iniciatives i
tasques a nivell
supramunicipal
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SALUT
Què volem fer?

Com ho farem?

Elaborar un Pla
Municipal de Salut
Mental

●

Realitzarem una diagnosi de les necessitats en
salut mental de la població infantil i adulta.

●

Crearem una xarxa de treball entre Serveis Socials,
Salut i les entitats i centres del municipi per garantir
l’accés universal als serveis d’atenció de salut
mental.

Ampliar els serveis
mèdics oferts al
municipi

●

Reclamarem al Departament de Salut un increment
del personal del Centre d’Atenció Primària i de
les especialitats que ens falten (radiologia,
geriatria, etc.).

●

Estudiarem la creació d’un servei municipal de
medicina preventiva.

Ampliar la formació
dels joves en matèria
de salut

●

Dotarem de recursos l’àrea de Salut per fer tallers
als centres educatius amb perspectiva de gènere
sobre salut sexual, consum de drogues, etc.

Crear un espai
d’atenció per joves al
Centre d’Atenció
Primària

●

Proposarem al Departament de Salut la creació d’un
projecte pilot d’atenció integral amb una xarxa
multidisciplinar de professionals que atenguin les
necessitats dels joves en matèria de salut.

Convertir tots els
espais de lleure en
entorns inclusius

●

Adaptarem els espais de lleure municipals perquè
disposin de jocs accessibles per a nens amb
diversitat funcional.
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GENT GRAN
Què volem fer?
Proporcionar atenció
integral a les
necessitats de la gent
gran
Accelerar la
implementació del
projecte Radars per
lluitar contra l’aïllament
i l’exclusió social
Fomentar l’habitatge
compartit per a gent
gran
Impulsar un Ateneu
intergeneracional
Promoure un programa
de sensibilització en
perspectiva de gènere i
LGBTI, dirigida a la
gent gran

Com ho farem?
●

Crearem un equipament municipal integrat en la
comunitat que faci les funcions de centre de dia i
recuperació post hospitalària (estimulació cognitiva,
suport als familiars...) i que fomenti la participació de
joves i grans.

●

Dotarem de recursos a l’àrea de Serveis Socials
per detectar persones en situació de risc (soledat,
dependència) i intervenir-hi, amb la implicació tan
dels treballadors municipals com de la ciutadania.

●

Desenvoluparem un projecte de vivenda
compartida per a la gent gran, amb serveis comuns
i espais de relació com alternativa a les residències.

●

Crearem un espai autogestionat de participació i
transmissió de coneixements entre grans i joves,
des d’on s’engeguin projectes col·laboratius.

●

Posarem a disposició dels col·lectius de gent gran la
realització d’activitats (tallers, xerrades,
documentals...) per a treballar la visió de gènere i
LGBTI.
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SEGURETAT
Què volem fer?

Com ho farem?
●

Implementarem en el cos la idea de Servei Públic
que respecta i promou els drets humans i
fonamentals de tota la població.

●

Derogarem ordenances de civisme que
estigmatitzin la pobresa i les desigualtats.

●

Potenciarem que la policia ajudi i protegeixi els
col·lectius més vulnerables.

●

Analitzarem i revisarem quin és el model actual tant
de seguretat com policial.

●

Identificarem necessitats comptant sempre amb la
participació ciutadana, especialment moviments
socials i veïnals.

●

Crearem un Consell Local de Seguretat que
elabori el pla i en faci seguiment.

●

Implementarem polítiques d’acció social i intervenció
socioeducativa i comunitària per incidir sobre les
desigualtats.

●

Durem a terme programes de prevenció,
reinserció i garantia social en els que el cos
policial farà de suport.

●

Si es produeix el conflicte, prioritzarem que el cos
policial actuï sobre les arrels dels conflictes per mitjà
de la mediació i la reparació.

Implementar codis
deontològics i de
bones pràctiques

●

Ens dotarem de mecanismes de transparència i
control de l’actuació dels cossos de seguretat.

Crear plans de
formació específics

●

Desenvoluparem formacions dirigides a tots els
funcionaris policials sobre drets humans i amb
perspectiva de gènere i racialitzada.

Ser un municipi
antimilitarista

●

Ens comprometem amb el desarmament i la
promoció d’unes polítiques locals basades en la
cooperació, el respecte, la igualtat i la cohesió
social.

Tenir una policia de
proximitat que
respongui a les
necessitats de les
persones i garanteixi la
convivència ciutadana

Elaborar un Pla Local
de Seguretat

Tenir un model de
seguretat preventiu i no
reactiu
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Un Premià educador
L'educació des del municipi sempre ha estat una prioritat per nosaltres, i aquests
anys hem estat en un patiment constant per la possibilitat de pèrdua de línies d'escola
i recursos públics. Tenim poques competències obligatòries des dels municipis però
podem esdevenir agents facilitadors i impulsors si assumim aquesta responsabilitat i
sobretot entenem la gran oportunitat que suposa. Podem oferir una mirada amplia, no
només de l'educació formal sinó també d'aquella que es fa de tardes, caps de setmana
o al llarg de la vida. Una mirada que faciliti i impulsi la connexió entre els diferents
agents i sobretot que vetlli per introduir aspectes d'equitat i cohesió social.
El que millor pot fer un Ajuntament en educació és treballar des del reconeixement de
tots els agents educatius per FER EQUIP i FER COMUNITAT. Això passar per
construir un espai educatiu comú, un poble educador on s'educa per a totes sense
deixar ningú enrere. On ens adonem que tots els agents eduquen: des de les
diverses associacions de lleure ja existents, bressols o escoles de música –que han de
ser cuidats i accessibles per a totes- però també des de les entitats culturals, de
cooperació, esportives, equipaments municipals o àrees de l'Ajuntament com igualtat,
medi ambient o qualsevol altre. Tots aquests espais poden potenciar el seu rol
educatiu i generar experiències molt riques. Juntes podem construir un poble, on per
exemple tot l'urbanisme de la ciutat generi espais de joc i aprenentatge, o els nens i
nenes aprenguin compartint amb les persones grans del casal o ajudant a una entitat
amb les seves causes.
Volem aprofitar la riquesa d'aprendre en el poble, amb el poble i també pel poble
implicant-nos en la seva realitat.
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EDUCACIÓ
Què volem fer?
Fer de Premià un Poble
Educador generant
entre tota la comunitat
educativa un projecte
educatiu de ciutat
compartit

Com ho farem?
●

Generarem un projecte educatiu de poble amb
diferents accions que s’acordaran i construiran
conjuntament amb la implicació de tots els actors
educatius. Potenciant el Consell Escolar Municipal
com espai de treball conjunt i no només com a espai
de transmissió d’informació.

●

Potenciarem la connexió amb els equipaments
municipals com espais d’aprenentatge i creació
(ràdio, biblioteca, museus, ...). Volem que els
diferents equipaments ofereixen propostes
educatives i també s’impliquin en crear-ne d’altres
conjuntament amb els agents.

●

Donarem suport per crear propostes educatives
conjuntes dels agents educatius amb les entitats
(culturals, de cooperació, esportives, etc.) i des de
les diferents àrees de l’Ajuntament (igualtat, cultura,
memòria històrica, etc.). Que hagi connexions riques
entre les accions que es fan i s’incorpori en elles una
vessant educativa. Facilitarem formacions,
acompanyaments i recursos per donar suport a les
accions que es proposin.

●

Farem intervencions urbanístiques perquè els
espais públics incorporin experiències lúdiques i
educatives diverses. No només juguem als parcs,
que s’han de potenciar, sinó que juguem a tots els
espais: espais de natura amb els que es pugui
interaccionar, escales amb jocs a espais diversos,
espais per nens a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per
facilitar les esperes, etc…

●

Buscarem sinèrgies amb els centres i agents del
barri per obrir les escoles amb activitats a les
tardes com un equipament més del barri que són.
Buscar la complicitat de les comunitats educatives
per poder utilitzar alguns espais dels centres
educatius per realitzar accions formatives
promogudes des de l’Ajuntament: Reforç escolar,
patis oberts, casals de nadal i estiu, educació
musical per a tothom, l’escola de la gent gran o
formació adults, conferències, jornades, etc.

●

Com institució i amb la resta d’agents, liderarem la
dinamització educativa local. Pensem que
l'Ajuntament no només té l’obligació d’assumir les
poques competències locals en matèria educativa,
sinó que té l’oportunitat com agent proper al territori
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de liderar la dinamització educativa de tots aquells
espais on es genera aprenentatge: Bressol, escoles
d’infantil i primària i secundària, de música, d’adults i
d’idiomes, esplais o escoltes, casals d’estiu o de gent
gran. Cal generar sinergies entre els centres
educatius i promoure més activitat educativa, també
fora de l'àmbit no formal i multi generacional.

Generar una oferta rica
i accessible d’activitats
educatives d’entorn
més enllà de l’educació
reglada

●

Impulsarem jornades anuals o bianuals per
reconèixer les actuacions que es fan al poble i
aportar espais de debat educatiu que caminin cap a
treballar interessos de la comunitat educativa i
reforçar el projecte educatiu de poble amb algun
àmbit concret que es vegi interessant potenciar
conjuntament.

●

Generarem un pla de comunicació per transmetre
les accions que es fan als centres educatius,
esplais, escola de música i altres espais educatius.
Perquè es reconeguin i difonguin les seves accions
de la manera que desitgin durant tot l’any i no només
en època de matriculacions.

●

Potenciarem que hagi serveis i espais educatius
municipals accessibles i variats per oferir
experiències educatives durant tota la jornada:
escola música amb preus accessibles i beques,
espais de deures, educació en el lleure, esports, punt
de voluntariat, escoles d’adults amb més oferta,
d’idiomes, d’arts plàstiques, escèniques, literàries i
audiovisuals i aules d'autoaprenentatge.

●

Crearem un casal jove i infantil com a punt de
trobada i generació d’activitats. Aquest espai a més
d’espai informal pot acollir espais complementaris a
l'educació formal com podrien ser un esplai setmanal
on fer reforç escolar, treballar valors, engegar
projectes de lleure... i també un espai per a joves
autogestionat que eviti tenir adolescents pel carrer
sense saber què fer. Hauria de tenir la dinamització
per part d’educadors/res socials.

●

Fomentarem l'associacionisme juvenil. Volem que
tots els nois i noies de Premià formin part d'un
col·lectiu o altre en l'etapa escolar. Es proposarà que
les escoles ho integrin com activitat segons la seva
naturalesa: Orquestres o grups musical escolars,
corals, agrupacions esportives, excursionisme,
col·leccionisme, servei a la societat, recerca, escacs,
disseny d'aparells mecànics, electrònics, vídeo jocs,
documentals, programes de ràdio… Es fomentarà la
socialització, l'ampliació de coneixements, el lleure
actiu. L'Ajuntament proporcionarà suport econòmic,
tècnic o de local. Es procurarà que cada activitat
reverteixi en el poble i es relacioni amb entitats
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existents on puguin tenir continuïtat.

Treballar per a la
creació de ponts i
sinergies
pedagògiques que
donin suport el treball
dels centres educatius

●

Posarem l’accent en les polítiques educatives
d'entorn per permetre també la conciliació i una
millor repartició de les responsabilitats
educatives. Les polítiques educatives d’entorn en sí
són una política en clau de gènere perquè ajuden a
la conciliació i una millor repartició de les
responsabilitats educatives entre tots els agents.
Igualment no deixarem de reivindicar i buscar eines
per facilitar la conciliació dels horaris laborals de les
famílies amb les cures familiars.

●

Donarem suport i recursos de manera transparent i
equitativa a les iniciatives pedagògiques de
renovació que es plantegen des dels centres.
Generarem propostes d’acompanyaments a
projectes, formacions als equips i subvencions per
oferir recursos per dur-les a terme. Vetllarem perquè
tots els centres les utilitzin segons necessitats.

●

Generarem programes locals amb ofertes
educatives interessants pels centres educatius a
dreçades tant a alumnes, famílies o docents en
temàtiques diverses com: combatre la desigualtat de
gènere, potenciar la coeducació, reduir el bullying,
abordar la complexitat dins les aules, implementar
processos de renovació pedagògica. etc. Seguir la
línia de l’ARRELA’T i potenciar-ho en altres àmbits
prioritaris (gènere, interculturalitat, memòria
col·lectiva, cultura, etc,).

●

Millorarem les infraestructures repensant els
espais educatius des d’una perspectiva
pedagògica (edificis, aules, espais exteriors, etc.)
En aquest sentit l'Ajuntament ha de fer una aportació
econòmica important, utilitzant el romanent
pressupostari de que disposa, i pactar amb el
departament d'educació accions com la construcció
d'un edifici educatiu per encabir la segona bressol
municipal i l'escola Mar Nova. També convé ampliar
les instal·lacions de La Lió o fer actuacions de millora
en espais del Dofí o el Sant Cristòfol. Aquestes
millores han de ser un procés participatiu amb la
comunitat i el barri.

●

Impulsarem des de l'Ajuntament, conjuntament amb
els cinc centres d'infantil i primària la construcció
d'un projecte educatiu multicèntric amb l'objectiu de
reforçar l'escola del barri com a primera opció.
Un projecte on es comparteixin metodologies i
recursos en aquestes 3 etapes amb un fil conductor i
objectius comuns.

●

Iniciarem projectes per acompanyar a repensar
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l’espai de menjador per fer-lo un espai educatiu
més del centre i repensar els patis en una línia
coeducativa. Seran dos línies a potenciar amb els
centres que es vulguin sumar.

Garantir principis
d’equitat i lluita contra
la segregació

●

Introduirem accions educatives per combatre la
desigualtat de gènere. Oferirem un ventall de
formacions i actuacions educatives que cerquin la
prevenció i sensibilització als espais educatius
formals des de la bressol a l’institut. Volem superar
els tallers puntuals i cercar treball amb el professorat
dels centres aprofitant el Pla per la diversitat que
volen potenciar les Associacions de Famílies dels
centres. Cal incloure en aquestes comissions l’eix de
la d'igualtat a les escoles. Potenciar formacions,
accions i facilitar recursos per aquesta tasca.

●

Implicarem als educadors/res de carrer en la
tasca de gènere. Vinculat als espais oberts i al futur
espai jove coordinadament amb les escoles i
instituts.

●

Potenciarem el cooperativisme als centres
educatius fent un gir al projecte de cooperatives
actual. Caminarem cap a cooperatives que
administrin serveis del centre (neteja, esmorzars,
centraleta, llibres...), segons les edats i criteri del
professorat, per sortir d’un cooperativisme com
emprenedoria poc social. La finalitat és que
aprenguin a prendre decisions, administrar diners,
establir prioritat, col·laborar, esser tolerants,
argumenta, realitzar projectes realistes.

●

Defensarem un pacte ampli per combatre la
segregació escolar que busqui escoles diverses
però no diferents. El pacte centrarà les seves
accions en: planificar l’oferta de línies per evitar la
seva pèrdua, en la gestió de l'escolarització
(matrícula viva, ràtios, etc), millora dels recursos
prioritzant necessitats dels centres i mesures
d'acompanyament i informació a les famílies. Alguns
exemples d’accions poden ser: apropar recursos a
les escoles que més ho necessiten, Oficina de
Matriculació i Planificació Educativa conjunta, fer un
treball de planificació i distribució de la matrícula
però sense prendre mai l’objectiu cap al qual es vol
caminar que l’alumnat es matriculi al centre del seu
barri, entre d’altres.

●

Crearem l’Oficina de Matriculació i Escolarització
(OME) per gestionar les preinscripcions durant el
període oficial i l’escolarització de la matrícula viva
durant el curs per a aconseguir una distribució
equilibrada de l'alumnat, especialment els que són
de Necessitats Educatives Especials. Una oficina
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mancomunada que s'encarregui de coordinar la
matrícula anual dels 7 centres públics i els 4
concertats perseguint com a màxim objectiu la
transparència i altres objectius com: donar informació
dels centres educatius, ajudar altres tràmits, etc.
●

Promourem la implicació de l’entorn familiar i social a
nivell intern i extern establint nexes de cooperació i
col·laboració entre els centres i les famílies.

●

Apostarem per una millora de l’educació sempre amb
l’objectiu de vetllar perquè tot l’alumnat tingui les
mateixes oportunitats educatives.

●

Informarem i acompanyarem les famílies socialment
més desafavorides garantint una adequada acollida
per part del centre escolar i fer el seguiment de la
seva integració a la dinàmica del centre al llarg de la
seva escolaritat.

●

Crearem una bossa de recursos per garantir
igualtat d’oportunitats i inclusió de tot l’alumnat,
perquè tothom pugui tenir accés a les activitats
independentment de capacitats o rendes familiars.
Garantir suports per la igualtat d’accés a alumnat
NEE en horari lectiu, colònies, excursions i facilitar
tractaments.

●

Es potenciaran els suports econòmics per activitats
educatives escolars o extraescolars per donar accés
a totes elles sense diferències de renda familiar.
També es potenciaran als centres públics les
activitats i recursos gratuïts per l’alumnat (piscina,
excursions, ajuts per materials...) evitant una política
d'ajut universal per optimitzar els recursos aplicant
criteris en base a la renda familiar.

●

Lluitarem amb programes contra l’abandonament
escolar. Reforç de l’escola d’adults i la formació
postobligatòria amb nous batxillerats, cicles i escoles
d’oficis vinculats a apostes econòmiques de poble.

●

Cercarem complicitats amb els centres educatius i
entitats vinculades per compartir objectius
estratègics i promoure l’escolarització inclusiva
de l’alumnat, definint plantejaments de centre
inclusiu i fomentant la màxima participació de tot
l’alumnat en els entorns escolars ordinaris.
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Apostar de forma clara
pels serveis públics de
qualitat.
Infraestructures i
recursos

●

Defensarem des del govern local un model d'escola i
instituts públics com a garants d'equitat, qualitat i
igualtat. Fins que no s'implementi a Catalunya un
sistema educatiu únicament públic, des de
l'Ajuntament de premià de Mar s'ha de defensar un
model municipal d'oferta pública educativa. Cal
promoure el manteniment i creixement de línies de
primària i secundària públiques com a garants
d'equitat, qualitat i igualtat. Cal promoure la
transformació de centres concertats a públics per tal
d'assolir en un temps raonable un model públic el
més majoritari possible.

●

Apostarem per l’educació inicial, garantint més
places amb la construcció de la nova escola bressol,
profunditzant els seus preus públics i facilitant la
conciliació a les famílies.

●

Reforçarem el centre obert i els educadors de
carrer com a recursos necessaris per fer arribar
l’educació al territori i combatre desigualtats.

●

Treballarem per a la descongestió de l’actual
institut amb la comunitat educativa per a la creació
d’un institut escola. Seria necessari impulsar un
espai de debat amb membres de la comunitat
educativa sobre el futur de l’educació secundària que
es materialitzés en un posicionament consensuat
que fes néixer una estratègia local sobre l’ESO i el
Batxillerat.

●

Impulsarem un espai de trobada formal entre
ajuntament, Departament i comunitat educativa dels
centres educatius per poder anar teixint
progressivament un projecte compartit que reforci
l'oferta pública en tots els barris.

●

Planificarem una inversió econòmica potent a llarg
termini en la infraestructura dels centres
educatius públics que ens permeti repensar espais
en clau pedagògica com a procés participat amb la
comunitat i de millora educativa. Volem anar més
enllà del manteniment i buscar reformar
profundament els espais educatius i infraestructures.

●

Treballarem per l’obertura d'un cicle formatiu
d'arts escèniques o d’altres vinculats a àrees a
potenciar al nostre poble (art gràfica, ciències del
mar o nàutica). La planificació dels cicles ha d’anar
lligada a les polítiques de promoció econòmica i
social de la ciutat.

●

Generarem facilitats per treballar cap a la
municipalització dels menjadors escolars per tal
de garantir el dret a l'accés a una alimentació de
qualitat i apostarem per convertir el Temps de Migdia
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en els centres educatius públics de 1r cicle
d'educació infantil (bressol), 2n cicle d'educació
infantil, primària i secundària, cal una aposta des de
l'administració per convertir aquests espais en un
servei públic. Serveis que promoguin la dignitat
laboral professionals, garantir un àpat digne 365 dies
any, la sobirania alimentaria i el menjar de proximitat
i qualitat.
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Un Premià inclusiu i feminista
La cultura és un element de cohesió social molt important i que té la força per fer
que les diverses comunitats d’un poble convisquin cohesionades, unides i participin les
unes de les riqueses culturals de les altres. La cultura és l’element que fa que bategui
una societat rica i diversa.
Premià de Mar és un poble on, des de fa molts anys, arriben persones nouvingudes
buscant oportunitats i millors condicions de vida que les que tenen en els seus llocs
d’origen. S’ha de potenciar la multiculturalitat del poble com a element integrador
de totes les persones que viuen a al poble, per construir un municipi on viure dins d’un
marc de respecte, igualtats socials i llibertat.
La Joventut és essencial per tirar endavant aquesta cohesió social entre les
diferents comunitats. Les joves estan potenciant entitats culturals i esportives,
moviments socials, moviments artístics, en definitiva, estem constantment teixint una
alternativa. Però calen mitjans i equipaments. Cal recuperar espais del poble, espais
d’inclusió i d’intercanvi, espais feministes, segurs i gestionats per la comunitat, com
Can Sanpere, com l’Edifici del Segle i, sobretot, cal donar sentit a aquests espais
perquè formin part d’un teixit social i cultural potent a Premià de Mar. Calen també més
equipaments esportius on les premianenques i els premianencs, de qualsevol edat,
puguin participar i gaudir de l’esport en plenes igualtats socials.
Entenem el feminisme com a eix transversal, fonamental i com a eina
transformadora per construir una societat que tingui tolerància zero davant
discriminacions de qualsevol mena. És per això que treballem per construir una
societat feminista on s’incloguin polítiques en clau de gènere i a on es posin en
pràctica polítiques de no discriminació per la lliure elecció de la opció sexual que
cada un vulgui; per construir un poble en el qual es pugui conviure en llibertat i en
plena igualtat. Cal fomentar aquests valors i fan falta polítiques en tots els àmbits que
tinguin com a punt central el benestar i la seguretat de les persones que viuen a
Premià de Mar.
En definitiva, necessitem un Premià de Mar inclusiu i feminista, que tingui una
programació cultural i esportiva, viva i integradora, per totes les edats, on totes les
entitats, associacions i moviments artístics, culturals i esportius del municipi, tinguin
espais de participació on poder organitzar-se.
Lluitarem per un Premià de Mar dinamitzador de la igualtat i cohesió social.

Fes-ho possible – El Premià que volem

19

COMUNITAT I CONVIVÈNCIA
Què volem fer

Com ho farem
●

Crearem un espai físic on poder donar una atenció
completa a les necessitats de les persones
migrades i refugiades.

●

Farem un diagnòstic de les necessitats de les
persones migrants per poder donar-hi resposta.

●

Crearem una xarxa d’habitatges d’acollida de
forma mancomunada amb municipis propers.

Oferir formació
lingüística i
ocupacional de qualitat
a les persones
migrades

●

Elaborarem un mapa de recursos de tota l’oferta
formativa del municipi i de municipis propers

●

Facilitarem la inclusió d’aquestes persones a la
formació.

Facilitar l’accés a
l’ocupació de les
persones migrants
com a via d’accés i
manteniment del
permís de residència i
de treball

●

Generarem plans locals d’ocupació adreçats de
forma específica a col·lectius de persones migrants.

Garantir el dret a
l'empadronament per a
tothom

●

Farem efectiu i àgil l’empadronament sense
domicili fix ni autorització.

●

Traspassarem als serveis socials o a Mediació la
tasca de comprovació de domicili.

Defensar el dret de vot
de les persones
migrants en les
eleccions municipals

●

Impulsarem una ILP al Congrés de Diputats de
forma conjunta entre diversos partits, plataformes i
organitzacions socials.

Projectar i consolidar
una Xarxa antirumors
amb tots els actors
socials del poble

●

Vincularem la Xarxa antirumors a un pla contra
l’estigmatització de determinats col·lectius, donant
a conèixer xifres reals per trencar prejudicis.

Reorganitzar el Consell
Municipal de
Cooperació i Solidaritat
Internacional

●

Revisarem les partides pressupostàries per tal de
que es compleixi el reglament i s’apliqui el 0,7%
consolidat, per elaborar el pressupost anual del
Consell.

●

Convertirem el Consell en un espai real de
coordinació i treball de totes les entitats del
municipi que tenen projectes de cooperació i
solidaritat internacional.

Impulsar la Casa de les
Persones Migrades i
Refugiades
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Ser un municipi
solidari amb les lluites
d’altres pobles i
territoris

●

Donarem suport a aquestes lluites a través de
posicionaments públics, actes de sensibilització i
caixes de resistència.

Crear l’Assemblea de
Barri

●

Dotarem els barris d’estructura de poder, vinculant
les seves propostes a la presa de decisió municipal.

Potenciar la Mediació
com a eina de relació
entre els ciutadans per
crear un marc que
faciliti la comunicació
entre les parts i la
transformació del
conflicte si n’hi ha

●

Ampliarem i enfortirem l’equip de mediació
municipal, proposant-li també tasques de detecció i
prevenció de conflictes.

Crear entorns segurs i
acollidors a les escoles

●

Implicarem l'equip de mediació intercultural a les
escoles per fer un pla per detectar problemes de
convivència i dur a terme accions preventives.
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FEMINISME
Què volem fer?

Com ho farem?
●

Establirem un espai fixe i exclusiu per a les
dones premianenques, on l’activitat sigui
íntegrament destinada a millorar la qualitat de vida
de les dones del poble i que dins d’aquest espai hi
hagi una oficina d’atenció a la dona.

●

Promourem l’autogestió d’aquest espai, tenint en
compte les necessitats que expressin les dones del
poble, generant un espai de participació feminista i
inclusiu.

●

Fomentarem la participació de les dones de
diferents col·lectius i entitats amb l’objectiu de crear
una xarxa de dones activa.

●

Contractarem personal especialitzat (treballadores
socials, educadores socials, psicòlogues,
advocades...) per poder oferir un bon espai
d’assessorament i acompanyament, propiciant així
la creació d’un espai segur i complet, oferint
assessorament jurídic, suport psicològic individual i
fomentant la creació de grups de suport.

●

Potenciarem la multiculturalitat.

●

Organitzarem i programarem espais formatius amb
l’objectiu de potenciar l’ocupació femenina i
empoderar a les dones premianenques.

●

Establirem un SIAD d’atenció permanent.

●

Oferirem tota la informació sobre els recursos
dels que disposen les dones del poble.

Establir el feminisme
com a eix transversal
ferm

●

Crearem propostes feministes en tants àmbits
com sigui possible i coordinant les accions i
propostes entres els àmbits per poder-les fer
efectives.

Revisió del Pla
d’Igualtat de Gènere

●

Realitzarem una auditoria i supervisarem que el Pla
d’Igualtat es dugui a terme.

Crear un espai per a la
dona
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●

Revisarem si el protocol respon a les realitats que
es viuen a Premià de Mar.

●

Afegirem actuacions en el cas d’agressions a les
xarxes socials.

●

Farem formacions a les entitats i als equipaments
del municipi.

●

Executarem un pla de difusió d’aquest protocol a
tot ciutadà i ciutadana del poble.

Impulsar la formació
en clau de gènere al
personal de
l’Ajuntament

●

Establirem un pla formatiu per al personal intern
de l’Ajuntament i dels equipaments públics, fent
èmfasi i especificant en les violències i situacions
que ens podem trobar en cada espai i formarem al
personal segons l’espai que ocupen dins
l’Ajuntament.

Establir un pla
educatiu amb visió de
gènere als centres
educatius del poble.

●

Actuarem en l’educació de manera directa
potenciant que els plans docents dels centres
tinguin en compte la visió de gènere.

●

Dotarem a personal docent d’eines per dur a terme
una ensenyança des de la igualtat a partir de
formacions.

Instituir polítiques
laborals amb criteris
de gènere

●

Treballarem per fomentar la contractació pública
en clau de gènere i establirem clàusules que
responguin a problemàtiques específiques com la
discriminació per causes de gènere o l’escletxa
salarial.

Dissenyar polítiques
municipals esportives
amb perspectiva de
gènere

●

Farem una revisió de l’ús dels espais esportius,
realitzant un estudi complet quantitatiu i qualitatiu,
contrastant quants equips femenins i quants
masculins utilitzen els espais, com es configuren els
horaris dels equipaments.

●

Donarem resposta en clau de gènere a les
problemàtiques que es detectin en la revisió
esmentada al punt anterior.

●

Crearem un fons econòmic específic per al
col·lectiu.

●

Destinarem habitatges d’emergència per a dones
que necessitin abandonar l’habitatge en el que
resideixen.

●

Crearem una xarxa de solidaritat a les dones
maltractades, potenciant la participació ciutadana
en casos d’emergència.

Revisió i difusió del
Protocol d’Agressions

Crear polítiques
econòmiques i
d’habitatge que tinguin
com a beneficiàries
dones maltractades i/o
en risc d’exclusió
social
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LGTBI
Què volem fer?
Fer de Premià un poble
amb perspectiva LGBTI

Com ho farem?
●

Crearem un Servei d'Atenció Integral LGBTI que
actuï de punt d’informació, orientació i recursos per
a les persones LGBTI.

●

Impulsarem un programa d’actes estable el 28 de
juny i en motiu del 17 de maig, dia Internacional
contra l’Homofòbia, amb accions que serveixin per
denunciar la discriminació de què són objecte les
persones homosexuals, lesbianes, bisexuals i
transsexuals.

●

Signarem un conveni amb l’Observatori Contra
l’Homofòbia per a sumar-nos al servei de denúncia
d’agressions de caire homofòbic i transfòbic.
Farem seguiment a través de la regidoria d’Igualtat,
de les denúncies que arribin mitjançant aquest
servei i mantindrem contactes periòdics de
valoració.

●

Garantirem que en els esdeveniments, campanyes i
mitjans de comunicació
municipals es visibilitzin les parelles del mateix
sexe i les famílies monoparentals i homoparentals, i
tindrem tolerància zero amb la publicitat LGBTIfòbica al municipi.

●

Presentarem al Consell Escolar Municipal una
proposta de protocol de lluita contra la violència
LGBTI-fòbica per poder-la implementar a l’àmbit
escolar.

●

Eliminarem el model binari de gènere en els
serveis públics (per exemple. lavabos) i en els
formularis municipals i vetllarem per la utilització
d’un llenguatge no discriminatori, en tota la
documentació municipal.

●

Facilitarem amb recursos el treball dels col·lectius i
entitats LGBTI per tal de fomentar projectes i
iniciatives que visibilitzin la realitat de la diversitat
sexual i de gènere.
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JOVENTUT
Què volem fer?
Crear el casal jove a
Can Salamó

Fomentar la creació
d'una assemblea de
joves

Ajudar en
l’emancipació juvenil

Cedir espais per l’oci
alternatiu

Endegar campanyes de
prevenció i
conscienciació reals

Com ho farem?
●

Farem de Can Salamó un espai de referència pel
jovent del poble, autogestionat pels col·lectius que
en formin part i, també, per els i les joves que,
individualment, hi participin.

●

El transformarem en un espai transversal on es
puguin tractar totes les inquietuds i problemes que
afecten al jovent, creant així, amb els professionals
adients, assessoraments laborals i educatius,
d’habitatge, de salut i prevenció, etc.

●

Dotarem d’eines als joves del poble perquè, de
forma conjunta, generin un calendari mensual o
anual on s’hi apleguin activitats de tot tipus d'interès
cultural, estudiantil, laboral, i un llarg etc. Aquesta
assemblea formarà part de la organització del Casal
Jove.

●

Potenciarem que sigui un espai de suport mutu
entre joves, sense intromissions adultes ni
institucionals, doncs pensem que si aquesta
assemblea no és autoorganitzada no serà prou
còmode com perquè els i les joves participants
diguin la seva.

●

Ajudarem econòmicament els joves que vulguin
emancipar-se, creant lloguers accessibles en
espais en desús i/o generant plans econòmics per
afrontar certes despeses que les i els joves no
poden assumir.

●

Elaborarem un llistat de contactes per facilitar la
recerca de pisos compartits al poble.

●

Proposarem que siguin les mateixes joves les qui
generin i dissenyin els llocs d’oci segurs, dintre del
calendari de l’assemblea juvenil.

●

Farem que aquest tipus d’oci segueixi una
regularitat, per crear, així també, un poble més viu.

●

Tractarem, de forma habitual, els temes que
acaben tornant-se en tabú, justament per la poca
cura amb la que es tracten i pel poc temps que se’ls
destina.

●

Farem aquestes campanyes arreu dels instituts i
centres educatius postobligatoris de Premià.

●

Els temes a tractar seran escollits per les
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mateixes joves del poble, mitjançant una
participació oberta i transparent on quedi palès
quines són les necessitats formatives i informatives
en aquests àmbits.
Generar un espai de
suport i consulta

●

Cedirem un espai on les joves puguin consultar
dubtes de tot tipus i on puguin rebre
assessorament en els temes en els que ho
necessitin.- Aquest espai tindrà un professional o
més per resoldre les diferents problemàtiques.

Generar ajuts
econòmics o plans
gratuïts per
estudis/activitats no
reglades

●

Crearem aquests ajuts i plans per a persones que
no es puguin permetre estudis reglats, com
d’idiomes, la pràctica d’un esport o altres activitats,
que habitualment no estan subvencionades.

Fomentar la Formació
Professional Dual

●

Fomentarem aquests tipus de formació
professional per aportar més experiència, en els
respectius estudis, als estudiants i, així, generar
també més oferta laboral al poble.
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INFANTS
Com no podia ser d’una altra manera, Crida Premianenca també està oberta als nens i
les nenes, i en aquest procés obert de confecció del programa els infants també han
tingut el seu espai de participació, en el que han fet propostes, han debatut i fins i tot
han fet maquetes dels equipaments.
Aquest és el resultat de les seves demandes que fem nostres, tal i com les han
plantejat:
●

Un cinema més gran, amb més sales i més propostes de pel·lícules.

●

Cinema a la fresca.

●

Un teatre per a fer actuacions els infants. Amb una escaleta de programació
en la que es pugui apuntar el nen o nens que vulguin. A l’aire lliure.

●

Un espai amb una pista de futbol, bàsquet, vòlei…

●

Un pati per acampar.

●

Un espai polivalent per construir cases amb palets, tubs, fer coves,
construccions, arbres…

●

Un espai per fer experiments.

●

Llocs on hi haguessin salti-saltis.

●

Un pati-hort on algú t’ensenyi a cultivar les plantes.

●

Més places “guais”.

●

Llocs per anar amb bicicleta que no hi puguin passar els cotxes. El carril bici
marcat bé. La Gran Via només per a bicicletes.

●

Un parc pels gossos. Amb gronxadors per gossos.

●

Els carrers nets.

●

Avis que tinguin temps que acompanyin els nens que volen anar sols per
aprendre els camins.

●

Una piscina per l’estiu.

●

Una web per opinar quan es vol posar a la població alguna cosa per infants
com una plaça.
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CULTURA
Què volem fer?
Estar al costat de tots
els col·lectius i entitats
premianenques

Crear una programació
cultural i festiva per a
totes les edats i tots
els barris de Premià

Oferir a tots els
col·lectius i entitats els
equipaments culturals
disponibles i crear una
xarxa d’espais ben
distribuïts al poble

Com ho farem?
●

Donarem eines i recursos per millorar la
comunicació de les activitats de les entitats
municipals.

●

Posarem a disposició de les entitats serveis per
ajudar-les i/o assessorar-les en el seu dia a dia
(formació, digitalització, promoció, difusió, etc).

●

Fomentarem la creació de noves entitats.

●

Crearem un cicle d'activitats culturals amb tres
característiques bàsiques:
o

englobarem diferents arts escèniques (circ,
pintura, música de diferents estils, cinema i
teatre al carrer, conferències, xerrades, ...)

o

distribuirem el cicle d'activitats culturals pels
diferents barris de Premià (espais culturals,
places, ...)

o

treballarem per oferir contingut del cicle
d'activitats culturals diferenciat per edats
(per així poder oferir conferències infantils,
circ per adults, concerts per a joves, o
xerrades per tota la família)

●

Vetllarem perquè totes les entitats tinguin un espai
adequat i en condicions per portar a terme les seves
activitats.

●

Recuperarem edificis del Segle i de Sant Pau 13.

●

Gestionarem el Centre Cívic eficientment i
pluralment.

●

Permetrem l'ús gratuït del Teatre l'Amistat per fer
activitats un cop l'any per les entitats que ho
sol·licitin.

●

Impulsarem la creació de la Casa de la Festa a
Can Manent per aconseguir un espai de trobada,
organització, compartició i cohesió de tots els qui
vulguin protegir i millorar la nostra festa.

Fes-ho possible – El Premià que volem

28

Potenciar les Festes
Majors

Generar i programar
cultura en clau de
dona

Fer de Premià de Mar
un poble lector

Protegir i divulgar la
memòria històrica
premianenca

●

Incrementarem el pressupost de la Festa Major de
Pirates i Premianencs i el de la Festa Major d’Hivern.

●

Descentralitzarem les activitats de la Festa Major
d'Hivern i potenciarem que es facin activitats
nocturnes fora de l’Amistat.

●

Farem una programació de festa major més
extensa als matins. Farem reconstruccions
històriques del poble premianenc i un dia magrebí
que encaixi amb la història dels pirates.

●

Programarem més grups de dones en els espais
culturals: música, teatre, exposicions,…

●

Generarem un oci alternatiu en clau de gènere.

●

Potenciarem els carrers amb noms de dones.

●

Recuperarem la història de les dones
premianenques.

●

Treballarem per reubicar la biblioteca i oferirem
solucions durant tot el procés per acostar la
biblioteca al centre i a altres barris.

●

Activarem la Biblioplatja, la Bibliopiscina i la
Bibliomercat i crearem punts de lectura repartits
estratègicament

●

Desplegarem una xarxa de biblioteques escolars.

●

Aglutinarem la memòria històrica local en tres
àmbits d'actuació:
▪

Els Museus -arxius, els edificis singulars.

▪

Les tradicions: costums, festes i folklore.

▪

Patrimoni natural: protecció d'arbres
històrics, zones verdes rellevants, promoció
d'espais verds amb elements autòctons del
nostre entorn i clima.

●

Inclourem el Centre Documental de Premià de
Mar, aglutinant l’Arxiu Gómez Fontanills, la
documentació tècnica i històrica de que disposa el
museu i altres llegats provinents de centres, com
l’Amistat o fons particulars.

●

Constituirem un arxiu oral de memòries del poble i
històries de vida.
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●

Farem el Museu de l’Estampació que sigui més
obert al poble.

●

Treballarem per a què hi hagi més exposicions
itinerants i que les entitats puguin utilitzar-lo

●

Connectarem el museu amb xarxes d'altres
museus o en generarem de noves per interaccionar
d'una manera més intensa amb les escoles.

Dinamitzar i activar el
Consell de Cultura

●

Vetllarem pel funcionament del Consell de Cultura
per aconseguir per fer acció conjunta, on les entitats
tinguin més capacitat de decisió i compti amb la
participació d'agents professionals.

Potenciar els espais de
creativitat artística i
cultural pels infants

●

Crearem un teatre per a fer actuacions els infants,
amb una programació oberta i participativa per tots
els infants del poble.

Potenciar el Museu de
l'Estampació

Fes-ho possible – El Premià que volem

30

ESPORT
Què volem fer?

Com ho farem?

Crear un cens i
posteriorment una
Taula amb les entitats
esportives

●

Elaborarem un cens de les activitats esportives
que hi ha a Premià i de les persones practicants.

●

Crearem una Taula amb totes les
associacions/entitats esportives de Premià per tal
de millorar la comunicació entre elles i amb
l'Ajuntament.

Dissenyar un Pla
Estratègic Esportiu

●

Dissenyarem conjuntament amb la Taula d'entitats
esportives un Pla Estratègic Esportiu, a vuit anys
vista, que doni sentit i orientació clara a les
actuacions en l'àmbit de l'esport que es fan en el
municipi.

Fer de l’esport una eina
per facilitar la inclusió
social

●

Crearem una oferta esportiva orientada a millorar la
inclusió de persones amb diversitat funcional tot
afavorint la seva autonomia.

●

Treballarem de la mà dels col·lectius en risc
d’exclusió social aconseguint amb l’esport la millora
de la integració social-comunitària i l’afectivaemocional, així com l’adquisició de rutines i d’hàbits
saludables, entre d’altres.

●

Treballarem per millorar l’oferta esportiva en les
diferents escoles per fomentar l’esport i donar eines
per la vida entre les més joves.

●

Promourem la cooperació entre escoles per a
permetre oferir esports que una escola per si sola no
pot cobrir per manca de participants.

●

Millorarem la il·luminació del passeig.

●

Netejarem les platges i instal·larem material
esportiu: xarxes de vòlei i línies permanents.

●

Netejarem els parcs i instal·larem equipaments
multidisciplinars d’esports.

Potenciar l’esport en
l’àmbit escolar

Potenciar l’esport a
l'aire lliure
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Apropar els
equipaments a la
ciutadania

Fer més accessible el
CEM Premià

Potenciar la figura de
la dona en l’àmbit
esportiu

●

Reduirem i facilitarem els requisits per llogar pistes
poliesportives.

●

Reduirem tarifes i crearem una tarifació social per a
gent sense recursos.

●

Ampliarem horaris d’obertura i distribuirem millors
usos per maximitzar ús de l'espai.

●

Instaurarem un sistema tarifari diversificat per
horaris, activitats i edats.

●

Revisarem l’horari d’obertura.

●

Revisarem els horaris d’accés dels equips
femenins a les pistes esportives per tal de que
estiguin en igualtat de condicions als equips
masculins.

●

Treballarem per oferir més oferta d’esport femení.
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Un Premià per viure
Un poble per viure és aquell en el qual totes les persones poden desenvolupar els
seus projectes en un entorn digne i amable. Al nostre municipi això implica posar fre a
aquelles problemàtiques que ens afecten especialment com a municipi de la
conurbació de Barcelona, ens referim a l’especulació, la massificació, la gentrificació i
la destrucció de l’entorn natural.
Per a combatre la massificació urbanística i evitar que Premià de Mar, un poble
amb el territori saturat per anys d’especulació, és necessari frenar urgentment
qualsevol requalificació als últims espais sense urbanitzar com Transmesa,
Metal·logènia i les Hortes, impulsar un nou pla urbanístic elaborat amb la
participació de la ciutadania i crear un fons de rescat per maximitzar els usos públics
a aquestes parcel·les, és a dir, agrícoles, comunitaris, d’equipaments i zones verdes.
Per lluitar contra l’especulació i gentrificació que impossibiliten l’accés a
l'habitatge i expulsen veïns i veïnes cal consolidar el servei municipal i la taula
d’habitatge amb recursos propis, fer una bona radiografia de situació amb un cens
d’habitatges buits, ocupacions, pisos turístics, etc. i amb aquestes dades a la mà
impulsar mesures davant l’emergència com ajudes al lloguer, foment de la masoveria
urbana, regulació dels pisos turístics, mesures fiscals que afavoreixin la rehabilitació i
la mobilització d’habitatges buits. Però sobretot cal començar a crear un parc
d’habitatge de lloguer social amb les diverses eines que tenim: usar el dret a
tempteig i retracte, garantir la reserva del 30% en noves promocions i rehabilitacions,
recuperar pisos buits de grans tenidors, etc.
El canvi climàtic és el problema més greu de la humanitat, com denuncien milers i
milers de joves arreu del planeta en les marxes del 15-M climàtic, i, en canvi, pocs
governs han decidit enfrontar-s’hi de debò amb totes les eines que s’haurien de posar
en pràctica ja. Si volem esdevenir una ciutat sostenibilitat que procura pel medi
ambient és imprescindible treballar en quatre eixos: Primer, volem una mobilitat
centrada en les persones. Recentment hem vist com una proposta de la Crida es feia
realitat: la creació de la línia a de bus urbà i hem avançat en la bona direcció amb el
tancament esporàdic de la Gran Via. Cal anar més enllà. El vehicle privat és un model
obsolet insostenible a mig termini, alhora que substituir-lo és essencial per a millorar la
qualitat de l’aire i la contaminació acústica. Per això creiem que és moment de
finalitzar la pacificació del casc antic i abordar la creació de nous espais per a
vianants per sobre la Gran Via.
En segon lloc cal millorar la gestió de residus i tendir cap al residu zero amb
sensibilització, més punts de recollida i proves pilot de recollida porta a porta, cosa que
permetria bonificar la taxa d’escombraries. En tercer lloc cal un Pla de transició
energètica que inclogui la producció d’energia renovable als equipaments municipals,
i mesures de foment per a la instal·lació de sistemes d’estalvi i producció domèstica
d’energia verda. Per últim creiem necessari protegir l'entorn natural i la fauna i flora
autòctona, amb un catàleg d’espècies autòctones i programa de protecció, i creant un
parc agrari-forestal a ponent que actuï de corredor biològic entre el mar i la Serralada
Litoral.

Fes-ho possible – El Premià que volem

34

HABITATGE
Què volem fer?
Augmentar el parc
públic i de lloguer a
preu assequible

Crear una Oficina
d'Habitatge

Lluitar contra
l’especulació
immobiliària i els pisos
turístics il·legals

Com ho farem?
●

Recuperarem habitatges buits en mans de bancs i
grans tenidors per a habitatge públic social o
d'emergència, tal com ja preveu la llei.

●

Reforçarem la borsa de lloguer municipal i
mobilitzarem tots els pisos buits possibles per a
incorporar-los a aquesta.

●

Aplicarem bonificacions de l'IBI a aquells propietaris
que posin els seus habitatges a la borsa de lloguer
municipal a un preu per sota del mercat.

●

Aplicarem el 30% mínim de reserva d’habitatge per
al lloguer social en noves promocions i
rehabilitacions.

●

Crearem una oficina d'habitatge que centralitzi tots
els serveis en aquest àmbit.

●

Destinarem més recursos econòmics i humans per tal
de gestionar una borsa de lloguer efectiva i per
implementar actuacions que arribin a tot tipus de
públic afectat per la problemàtica de l'habitatge:
llogaters, joves, gent gran, persones amb mobilitat
reduïda, etc.

●

Convertir la Taula d’Habitatge en un espai obert a la
participació d’agents i moviments socials, amb
trobades periòdiques i capacitat decisòria.

●

Davant l'emergència habitacional actual, lluitarem per
garantir el dret a l'habitatge i contra l'especulació.

●

Farem inspeccions per a determinar el número
d'habitatges buits de que disposem i per localitzar i
sancionar els pisos turístics il·legals.

●

Implantarem recàrrecs a l'IBI a aquelles entitats
financeres i propietaris que especulin amb els
immobles.
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●

Crearem línies de subvenció per a rehabilitar
habitatges i millorar-ne l’estat general d'habitabilitat,
l’accessibilitat i l’eficiència energètica, ja que a
Premià de Mar hi ha un parc d’edificis molt envellit.

●

Es crearan ajuts específics per a comunitats de
veïns i per a propietaris que vulguin posar en
lloguer els seus pisos amb preus assequibles a la
borsa de lloguer municipal.

Promoció de la
masoveria urbana

●

Fomentarem la masoveria urbana com a
alternativa a la compra-venda per accedir a un
habitatge assequible, facilitant que propietaris puguin
cedir un immoble per tal que sigui rehabilitat per un
llogater a canvi d’un lloguer tou.

Fomentar models de
cessió d’ús i
cohabitatge

●

Estudiarem com crear habitatges en models de
cessió d’ús i cohabitatge, que permeten als usuaris
accedir a un pis de manera estable i sense por a
renovacions de lloguer, tot pagant una quota
assequible.

Mediar en casos
d’ocupació

●

L’ajuntament actuarà com a mediador en casos
d’ocupació legítima (per necessitats econòmiques o
problemàtiques socials) per tal d’oferir una solució
que satisfaci a inquilins i propietaris.

Adquirir habitatge
públic en dret de
tempteig

●

Utilitzarem el dret de tanteig que ens atorga la llei
d’habitatge per tal que l’Ajuntament adquireixi
immobles a un preu baix i així poder augmentar el
parc d’habitatge públic i de lloguer assequible.

Crear ajuts al lloguer

●

Crearem línies d’ajuts al lloguer per a col·lectius
especialment afectats per la problemàtica de
l’habitatge com el jovent o persones amb ingressos
baixos.

Concedir subvencions
per a la rehabilitació i
adequació d’habitatges
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URBANISME
Què volem fer?

Com ho farem?

Crear un Consell
Municipal d'Urbanisme

●

Crearem un espai, semblant als altres consells
existents, que promogui el debat i la participació
ciutadana en l'àmbit urbanístic i impulsi un nou
POUM elaborat obertament i l'estudi per crear un
fons de rescat per maximitzar els usos públics a les
parcel·les sense edificar del municipi.

Transformar Can
Sanpere en un espai
central pel poble

●

Seguirem defensant fer efectiva l’expropiació
aprovada a la consulta popular per destinar l’espai
a zones verdes i equipaments, com ja recull
l’actual POUM, prioritzant-hi els de caire social i
comunitari com un nou mercat, la segona bressol, el
centre de dia i un ateneu de gestió comunitària amb
espai per a totes les entitats del poble, etc.

●

Potenciarem l’elaboració del pla d’usos en un
procés participatiu obert a tota la ciutadania.

Convertir Transmesa
en un espai
majoritàriament d'ús
públic.

●

Impulsarem els processos necessaris per
aconseguir la conversió de Transmesa a mig
termini en un espai majoritàriament d’ús públic
pel seu valor central al municipi, que uneixi els barris
del Gas i Casc Antic amb un gran pulmó verd.

Aconseguir que
Metal·logènia sigui un
espai d’usos
combinats

●

Defensarem una combinació d’usos: jardí botànic
amb espècies autòctones als +7000m2 de zona
verda previstos al POUM, la recuperació de la
masia protegida per a equipaments comunitaris,
limitació de volumetria i alçada a la zona catalogada
com a terciària, prioritzant usos logístics que evitin
l’entrada de vehicles de distribució al municipi,
aparcament dissuasius i projectes d’economia
social i/o no contaminant.

Recuperar i protegir els
usos agrícoles a les
Hortes de Ponent Sud

●

Potenciarem la creació d’un parc agroforestal
mancomunat amb Masnou, Teià i Premià de Dalt
que serveixin de corredor biològic entre el mar i la
Serra de Marina (on s'hi inclogui la part de
Metal·logènia destinada a zona verda d'espècies
autòctones).

●

Promourem la producció de verdura i hortalisses
(impulsant la creació d’una cooperativa com a pla
d'ocupació en coordinació amb l'actual projecte
d'Horts Socials) com de flor i planta ornamental
(ajudant a les actuals explotacions).
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Recuperar el màxim
d’espai per a destinarlo a habitatge de
lloguer social i
dotacional a les Hortes
de Ponent Nord

Reconvertir part del
centre comercial del
Port per a usos públics
i social

Recuperar masies i
edificis patrimonials
per a la xarxa
d’equipaments

●

Incidirem en la alçada i volumetria del projecte
aprovat. Actualment està previst (segons es va
aprovar al pla urbanístic de 2010) la construcció de
fins a 300 habitatge amb blocs de fins a 9 plantes,
en la quarta població més densament poblada de
Catalunya (comptant les poblacions de més de
20.000 habitants).

●

Defensarem la recuperació del màxim d’espai per
a destinar-lo a habitatge de lloguer social i
dotacional (seguint allò establert per la moció de
Crida aprovada al ple per blindar el 30% d'habitatge
social en noves promocions) per a persones amb
dificultats d'emancipació o que requereixen
acolliment o assistència residencial: Joves, gent
gran, víctimes de violència masclista, refugiades,
sense llar...

●

Estudiarem la reconversió de part de l’espai del
port i els seus usos per aprofitaments públics:
possibilitat de cedir locals per a entitats, serveis i
equipaments municipals.

●

Garantirem que un percentatge significatiu dels
amarratges es destinen a la nàutica popular.

●

Fomentarem el model de pesca artesanal i de baix
impacte ambiental.

●

Promourem una taxa sobre els operadors
portuaris (públics i privats) i turístics que a causa
de la seva activitat són responsables també del
deteriorament de la façana litoral catalana.

●

Prioritzarem la restauració d’edificis patrimonials
municipals i l’adquisició d’edificis històrics i
masies davant la nova construcció per a la millora
de la xarxa d’equipaments.

●

Planificarem l’ampliació de la xarxa d’equipaments
tenint en compte la recuperació d’espais com Cal
Perdut, Mas Rosell, la Masia Ribas i restaurar
espais com la Cooperativa la Unió (C/ Sant Pau) o
l’edifici del Segle.
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ENTORN NATURAL
Què volem fer?
Protegir l'entorn
natural i la fauna i flora
autòctones

Protegir la fauna
urbana

Participar en la gestió
del Parc Natural de la
Serra de Marina

Com ho farem?
●

Crearem un catàleg i un mapa d’espècies animals
i vegetals autòctones.

●

Potenciarem programes de protecció d’aquestes
espècies, amb control d’aus i altres espècies
invasores.

●

Impulsarem la creació d'un Parc Agrari-Forestal
que actuï de corredor biològic a ponent
conjuntament amb Masnou, Teià i Premià de Dalt,
del mar a la Serralada Litoral, abastant part de
Metal·logènia i Hortes de Ponent al terme municipal
de Premià de Mar).

●

Habilitarem, en edificis públics, escoles i parcs, nius
i llocs d'abeuratge i descans per aus, i refugis i
espais adequats per a les espècies adaptades a
l’hàbitat urbà.

●

Col·laborarem amb entitats o iniciatives com
Projecte Orenetes, o altres centrats en la
conservació, recerca i educació.

●

Entrarem en la gestió del Parc Natural de la Serra
de Marina com a usuaris i per trencar la separació
entre espai urbà i espai natural.

●

Participarem en la programació d'activitats d’oci,
informació, conservació, recerca i educació,
adreçades a escoles, voluntaris, naturalistes,
excursionistes i altres en relació als diferents usos
del parc.

●

Proposarem la preservació i creació de boscos
madurs al Maresme.

●

Prohibirem les activitats de cacera.
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Crear un Pla Integral de
Gestió del Litoral

●

Farem un projecte de restauració del paisatge
costaner i fons marí, comptant amb la col·laboració
de persones expertes i especialistes en el tema.

●

Recuperarem la flora i la fauna marítima i litoral,
augmentant els espais protegits, incloent la
naturalització del tram entre Premià i Vilassar.

●

Recuperarem les rieres per mantenir els petits
ecosistemes que alimenten i potenciar l’absorció
d’aigua, deixant un marge inundable.

●

Impulsarem el “Pacte del litoral del Maresme” i
complirem les propostes que conté, entre els que
destaquen:
○

La moratòria dels projectes derivats del
“Informe Técnico de Estrategia de
Actuación en el Maresme”, especialment en
el primer tram en tramitació (MasnouPremià).

○

La creació d’una taula interdisciplinària del
litoral del Maresme compromesa a debatre i
dissenyar una nova política de gestió del
litoral amb una visió global interdisciplinària i
amb la participació dels diversos agents del
Territori i del món científic i tècnic.

○

Exigir a RENFE i ADIF processos
participatius en els projectes de protecció
de la xarxa de ferrocarril de la costa,
coordinats amb els ajuntaments afectats.

○

Preservar els elements patrimonials, com
la Ona, edificis, béns i elements locals que
formen part de la identitat comarcal i que
estan amenaçats per una aplicació
indiscriminada de la Llei de Costes.

○

Estudiar la implantació de noves experiència
de pesca sostenible.

●

Apel·larem a la Unió Europea per exigir que es faci
el by-pass que legalment correspon al port i
denunciar el procés de creació de platges
artificials i la privatització de la costa.

●

Crearem una reserva marina relacionada amb un
parc i centre d’interpretació a terra ferma, tenint
en compte diferents usos i usuaris (esport, animals
domèstics, natura, pesca, recerca biològica i altres ).

●

Crearem un espai educatiu i de recerca per a que
una part del currículum escolar es faci in situ.

●

Crearem espais d’ombra i descans amplis i
suficients per la gent que practica el senderisme,
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segregant el pas de bicicletes.

Promoure la defensa i
conservació de l’entorn
natural a nivell
comarcal

Declarar l’aigua i el
sanejament com a dret
col·lectiu.

●

Adequarem un espai per a gossos tenint en
compte les característiques de cada platja i el seus
possibles usos i disfuncions i els hàbitats naturals.

●

Avaluarem els danys i demanarem
rescabalament als ports per metres de platja
perduts, danys morals, ecològics i patrimonials.

●

Ens oposarem a qualsevol solució que no tingui
criteris de naturalització tan visual com de
recuperació de la flora i fauna marítimes i litorals.

●

Exigirem una moratòria al pla del Ministeri de
construcció de noves barreres i dragat de sorra del
fons marí per tal de poder comptar amb opinions
expertes i multidisciplinàries i debatre amb els altres
municipis afectats què cal fer.

●

Garantirem el subministrament i en prohibirem el
tall als col·lectius en situació de vulnerabilitat
econòmica.

●

Municipalitzarem i recuperarem la gestió i el control
públic de l’aigua i establirem una tarifa social del
cànon de l’aigua per a les persones i unitats
familiars que es troben en situació de vulnerabilitat
econòmica.

●

Estructurarem els trams de la factura de l’aigua per
incentivar els consums baixos i penalitzar el
malbaratament en funció del nombre de persones
que viuen a l’habitatge.

●

Revisarem els sistemes de distribució d’aigua per
actualitzar-los tecnològicament per fer-los més
eficients i reduir les pèrdues del sistema.

●

Fomentarem processos educatius de
conscienciació sobre l’aigua, el seu consum i els
riscos derivats de la seva contaminació.
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MOBILITAT I VIA PÚBLICA
Què volem fer?
Fer una aposta valenta
per a la pacificació
urbana

Pacificar els espais
periurbans: la N-II i el
Camí del Mig

Com ho farem?
●

Culminarem la pacificació del casc antic i
estudiarem restriccions al trànsit.

●

Consolidarem el tancament de la Gran Via al trànsit
els diumenges i ho ampliarem a altres dies

●

Promourem la pacificació de carrers sobre la Gran
Via (Dr. Flèmig, Jacint Verdaguer, Enric Granados i
Elisenda de Montcada) i hi tallarem el trànsit en caps
de setmana.

●

Convertirem el c/ Dr Fleming en rambleta peatonal i
per bicicletes.

●

Pacificarem i promourem el c/ de la Mercè com a eix
ciutadà.

●

Crearem espais visuals naturalitzats.

●

Crearem un intercanviador logístic d'últim km a
Metal·logènia o al Polígon.

●

Reivindicarem la carretera N-II, el Camí Ral, com a
passeig dintre de cada municipi, amb la conversió de
l’autopista en la via de comunicació gratuïta entre els
pobles.

●

Posarem un carril bici diferenciat físicament dels
cotxes i dels vianants. Connectarem el carril bici amb
l'intercanviador logístic.

●

Al Camí del Mig eliminarem el risc per als vianants,
garantint voreres, carril bici i visibilitat, posant
il·luminació i reduint el trànsit.
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Millorar la mobilitat a
peu i en bici, i la
connexió entre barris

Millorar la connexió
amb les poblacions de
l'entorn

Dissenyar l'espai públic
amb perspectiva de
gènere

●

Convertirem part dels carrers Ramon i Cajal i de la
Mercè en rambla de plataforma única.

●

Transformarem el carrer de la Plaça en eix de
connexió entre barris i equipaments culturals de la
Vila.

●

Eliminarem la segregació urbanística.

●

Rebaixarem preus dels lloguers i concessions dels
aparcaments al centre i crearem aparcaments
dissuasoris al Polígon i Hortes de Ponent amb bona
connexió amb la ciutat.

●

Estudiarem la creació d’un aparcament soterrat al
Palmar.

●

Farem carrils bicis exclusius, separats de vehicles i
vianants, suprimint aparcaments de la via pública.

●

Adaptarem els carrers (10,3 km) on l’amplada útil de
pas no és accessible (voreres inferiors a 1m o sense
vorera)

●

Pintarem els encreuaments sense passos ben
senyalitzats (manquen 366 passos)

●

Farem una xarxa bàsica que permeti anar a peu o
amb bicicleta per a tot el poble i connectar amb els
pobles veïns i promourem la integració en una xarxa
més àmplia de tot el Baix Maresme i altres de més
abast.

●

Farem un camí marítim que uneixi Premià i Vilassar
pel litoral, i completarem la il·luminació del passeig.

●

Ampliarem i millorarem el camí entre Can Pou i el
Mercat de la Flor.

●

Reclamarem l'obertura del baixador de Can Pou.

●

Sol·licitarem la implementació de la T-Mobilitat i
l'entrada provisional a la Zona 1.

●

Realitzarem una auditoria urbanística en clau de
gènere i prendrem les mesures necessàries per
garantir aquesta perspectiva.

●

Millorarem la il·luminació i la sensació de
seguretat a la via pública, eliminant racons cecs.

●

Posarem la vida al centre de l’espai públic: cal
pensar-lo prioritzant les tasques reproductives i de
cures, promoure la vida al carrer, facilitar el pas amb
cotxets, cadires o persones amb mobilitat reduïda, i en
general atendre qualsevol tipus de necessitat.
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Pensar l’espai públic
com espai de relació

Estudiar la creació del
Tramvia al Baix
Maresme

●

Crearem espais de descans i ombra, amb fonts, per
fomentar la relació entre les persones sense
necessitat de tenir despeses, per exemple
transformant en places verdes les places dures que no
tenen aparcaments a sota.

●

Millorarem l’acústica en espais públics per crear
espais de calma i silenci.

●

Posarem asfalt i enrajolat antisoroll als carrers i
places més transitats

●

Millorarem els espais de joc infantil amb la
participació dels mateixos infants, per a que siguin
nets, segurs, protegits i ben distribuïts.

●

Estudiarem el millor traçat per un futur tramvia que
uneixi el pobles del Baix Maresme. El tramvia podria
absorbir el desplaçament inter pobles conjuntament
amb carril bici i espai per anar a peu.
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ENERGIA I RESIDUS
Què volem fer?
Convertir Premià de
Mar en Ecociutat

Baixar la temperatura
ambient del poble

Com ho farem:
●

Elaborarem un nou model de ciutat compromesa
amb l'ecologia, la sostenibilitat, l'ambientalisme,
el respecte i cohabitació amb la natura,
l'aprofitament i reciclatge dels residus, l'energia
neta, l'autoconsum i altres.

●

Reduirem la contaminació acústica i lumínica.

●

Demanarem la col·laboració d’urbanistes i
paisatgistes per definir els elements característics
del paisatge del poble i conservar aquests
elements

●

Crearem en cada plaça o espai públic microhabitats de flora i fauna adaptats a l’entorn i a
l’espai per tal de trencar la segregació urbà-naturalrural.

●

Fomentarem la biodiversitat en parcs i jardins.

●

Aprofitarem les aigües pluvials construint
dipòsits per netejar o regar.

●

Potenciarem l’augment de vegetació arbòria i
arbustiva, així com les plantes cobertores de parets.

●

Estudiarem tots els espais capaços d’acollir
vegetació reguladora, i promocionarem la no
emissió d’aire calent. Donarem un distintiu a
establiments i entitats que segueixin aquest criteri.

●

Crearem espais d’ombra suficients a tota la
superfície urbana.

●

Potenciarem que Premià sigui una ciutat florida,
tant per part de l’Ajuntament com dels veïns i
veïnes.

●

Fomentarem els jardins verticals.

●

Tindrem en compte al planificar qualsevol activitat al
poble la seva aportació a la reducció de
temperatura, minimitzant les places dures, l’asfalt,
etc.
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Crear un Pla de
Transició Energètica

Crear una Oficina
Municipal de l’Energia

●

Inclourem la producció d’energia renovable als
equipaments municipals i fomentarem la instal·lació
de sistemes d’estalvi i producció domèstica
d’energia verda per tal d’augmentar el nivell
d’autosuficiència energètica al conjunt del
municipi.

●

Promocionarem la compra de vehicles elèctrics per
la flota municipal, i la instal·lació de punts de
càrrega.

●

Dissenyarem àrees de joc infantil ecosostenibles i
incorporarem les energies renovables als
esdeveniments i activitats lúdiques i culturals.

●

Afavorirem la creació de cooperatives i agrupacions
de ciutadans que tirin endavant projectes
d’energies renovables col·lectivament.

●

Establirem línies de subvencions municipals per a
casals, associacions, entitats sense ànim de lucre i
ciutadans amb ingressos baixos per a auditories
energètiques que permetin identificar reduccions de
costos i estudiar el potencial d’autogeneració.

●

Crearem un hort solar als terrenys municipals de
ponent per a produir energia neta.

●

Farem un estudi dels recursos renovables
disponibles (Mapa de Recursos) i del potencial de
generació local.

●

Realitzarem una auditoria de les instal·lacions
ER actuals (municipals i privades).

●

Farem una anàlisi de la demanda en
edificis/equipaments/serveis municipals.

●

Elaborarem un Pla d’Autonomia Energètica
Participatiu Municipal.

●

Establirem un pla de viabilitat econòmica i
financera de les actuacions del Pla d’Autonomia
Energètica.

●

Elaborarem propostes finançables en el marc dels
programes europeus o nacionals.

●

Elaborarem estratègies mancomunades amb els
municipis veïns i els afins.
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Millorar la gestió de
residus

Millorar la gestió del
servei de neteja

●

Estudiarem sistemes alternatius de recollida de
residus que redueixin la quantitat d'aquests que van
a parar a l'abocador o a la incineradora, per reduir
els problemes mediambientals que això genera.

●

Soterrarem els contenidors de brossa orgànica si és
possible o buscarem una solució per cada cas.
Apostarem pels contenidors anti-vandalisme, per
evitar cremes que posin en risc el veïnat.

●

Crearem un espai públic al poble on professionals
del sector ajudin la ciutadania a reparar, reutilitzar i
reciclar, reduint la generació de residus.

●

Realitzarem una auditoria externa del servei de
neteja de carrers per comprovar el compliment de
les clàusules del contracte.

●

Exigirem el compliment de les mesures de
sensibilització i les campanyes a favor del
reciclatge.

●

Estudiarem la municipalització a mig termini del
servei de neteja de carrers i de neteja d’edificis,
amb l’objectiu de millorar-ne el control democràtic i
les condicions laborals de les treballadores, i tenint
en compte la possibilitat de que estigui mancomunat
amb altres municipis per economia d’escala.
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Un Premià per treballar amb dignitat
A Premià de Mar, gran part de la població ha d’assumir que per poder tenir una feina
ha de treballar fora del municipi: a Mataró, a Barcelona o a algun altre indret de la
rodalia. El poble s’ha convertit en una ciutat dormitori i hi ha el risc cada cop més real
de que desaparegui el comerç local i la ciutat es converteixi en un monocultiu de
supermercats.
Aquesta situació s’han vist agreujada per les polítiques adoptades en diversos àmbits,
que han impulsat aquest model i han desincentivat un model alternatiu.
Ens els darrers anys han marxat empreses i han tancat tallers, destruint-se
ocupació. Ningú no vol que el poble l’ocupin fàbriques contaminants més pròpies
d’una altra època, però sí que cal enfrontar el problema i plantejar solucions. Mentre
les úniques gran empreses que hi havia al municipi marxaven a l’Aragó i Arenys, els
diferents governs han preferit obrir la porta a les grans superfícies comercials que
són un risc pel comerç local i generen pocs llocs de treball i molt precaritzats.
En definitiva, és bàsic tenir un pla de desenvolupament econòmic local. Això vol
dir estudiar quines són les oportunitats econòmiques que té Premià de Mar per
generar ocupació. Per fer-ho caldrà re-impulsar el polígon industrial –ara mateix
infrautilitzat- i afavorir la implantació de projectes empresarials d’alt valor afegit que
generin llocs de feina de qualitat, impulsant sectors econòmics estratègics pel futur
com les energies renovables, la logística urbana o fins i tot la recuperació de terres per
consum agroecològic de proximitat.
Una altra proposta que posem sobre la taula és la creació d’un equipament de
referència per a tots els serveis de promoció econòmica. Les persones que
busquen feina, les emprenedores i els comerciants s’han de sentir acompanyats.
Aquest acompanyament és la millor manera d’assegurar que molts d’aquests projectes
es quedin a Premià de Mar i generin ocupació local. També s’han aplicar polítiques de
foment de l’economia social, solidària i del cooperativisme. El motiu és simple: les
empreses cooperatives són les que millor han mantingut els llocs de feina en anys de
crisi, generen ocupació estable i un major retorn social al territori. I nosaltres el que
volem és que es creï ocupació de qualitat.
En el àmbit de fiscalitat, les polítiques a aplicar han de tenir un component redistributiu
d’acord al qual contribueixi més qui més rendiments en treu. En aquest sentit,
impulsarem un IBI més just i progressiu, perquè paguin menys les famílies i més
les grans superfícies comercials. Això vol dir crear descomptes per a les famílies
nombroses i monoparentals, bonificar els edificis més sostenibles i augmentar els ajuts
per a tots aquells que tenen dificultats per pagar aquest impost, d’una banda, i d’una
altra, incrementar el percentatge d’aplicació per a les grans superfícies comercials i per
als tenidors d’habitatges desocupats, de manera que augmenti la capacitat
recaptadora de l’ajuntament.
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TREBALL I MODEL PRODUCTIU
Què volem fer?
Iniciar un Pla de
Desenvolupament
Econòmic Local
Participatiu

Crear un equipament
de referència per als
serveis de treball,
promoció econòmica i
economia social i
solidària

Com ho farem?
●

Iniciarem un Pla de Desenvolupament Econòmic
Local que ens permeti conèixer la realitat del teixit
productiu del municipi i les oportunitats que tenim per
a impulsar-lo i generar nous llocs de feina de qualitat
al municipi. El Pla de Desenvolupament Econòmic
abordarà la reactivació del polígon industrial o la
millora de l'oferta de cursos de Formació
Professional, entre d'altres, sempre en la línia
d'activar econòmica i laboralment Premià de Mar.

●

Crearem un Consell Municipal d'Economia, format
per persones expertes, entitats i representants de les
diverses formacions polítiques, que podran
col·laborar de manera participativa en el seguiment i
aplicació del Pla de Desenvolupament Econòmic per
escanejar tendències, oportunitats i línies de
finançament (Català, Estatal o Europeu) per a
impulsar projectes econòmics estratègics de poble en
sectors d'alt valor afegit (energies renovable,
economia circular, gestió del coneixement, etc.).

●

Crearem i centralitzarem en un equipament municipal
els serveis de treball, promoció econòmica en
general i economia social i solidària.

●

Farem que aquest equipament sigui un punt de
referència en aquest àmbit, dotant-lo amb recursos
econòmics i humans per oferir una oferta de serveis
més ampliada que l'actual: ajuts a l'emprenedoria,
programes d'economia social, formació
especialitzada, conveni amb l'Ateneu Cooperatiu del
Maresme, etc.

●

Plantejarem la possibilitat de recuperar un antic
espai que hagués estat relacionat amb el món del
treball o consum - com la Cooperativa la Unió, per
exemple - per crear aquest equipament.
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Estudiar la qualificació
mixta parcial a
Transmesa per a crear
un pol de
desenvolupament
econòmic i social al
municipi

●

Estudiarem la possibilitat de qualificar el sector de
Transmesa, al centre del poble i amb bona connexió
de transport públic, com a mixte per tal que hi pugui
acollir un node amb:
- Escola d'oficis i espais formatius: amb oferta
de nous cicles de Formació Professional,
recuperant oficis tradicionals tot aplicant
tecnologia per obtenir productes i béns d'alt
valor afegit. Per ex. disseny, reciclatgereparació-reutilització, mobilitat sostenible
d'última milla, energies netes, etc.
- Espais per a nous projectes econòmics
estratègics: per facilitar l'establiment de noves
iniciatives socio-econòmiques que puguin ser
sinèrgiques amb l'oferta formativa.

Apostar per l'economia
social i solidària com a
eina de transformació i
millora econòmica del
poble

●

Dotarem de recursos econòmics i humans la Taula
Municipal d'Economia Social i Solidària i el futur
equipament de referència en promoció econòmica
per poder dur a termes polítiques en aquest àmbit:
foment del cooperativisme, emprenedoria social i
col·lectiva, projectes d'economia comunitària,
concertació público-cooperativa, compra socialment
responsable per part de l'ajuntament, que
l'ajuntament treballi amb entitats financeres ètiques i
cooperatives, etc.

Democratitzar les cures
i aplicar mesures
d'economia feminista

●

Destinarem recursos per aplicar mesures
d'economia feminista que permetin visibilitzar el
treball de cures que realitzen les dones i generar
espais de corresponsabilització.

●

Avançarem en l'aplicació de la reforma horària a
nivell municipal per a la conciliació de la vida.

Formar la ciutadania en
drets laborals

●

Per evitar la precarització, oferirem formacions en
drets laborals als diferents col·lectius que es
troben en diversos moments d’accés al mercat
laboral: joves en la transició escola-treball, aturats,
etc.

Fomentar la
contractació local

●

En coordinació amb els programes formatius i de
promoció de l’ocupació, oferirem a les empreses i al
comerç local ajuts per a la contractació de
persones residents al municipi per tal d’incentivar
la creació de llocs de treball no precaris i per tal que
col·lectius com el jovent puguin iniciar la seva vida
laboral amb garanties.
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Reactivar el polígon
d’activitat econòmica

●

Iniciarem un estudi i pla de desenvolupament que
específicament s’adreci a la reactivació del polígon
industrial i faciliti la implantació de projectes socioeconòmics i empresarials locals i de valor afegit.

Crear un banc de locals
buits

●

Crearem un banc de locals buits i facilitarem que
els propietaris els puguin cedir a entitats sense ànim
de lucre per tal que puguin donar vida i reactivar-los a
canvi d’una reducció de l’IBI. Aquestes entitats
hauran de deixar lliure el local en cas que aparegués
un llogater i per tal que el propietari el pugui llogar.

Desenvolupar un
projecte de moneda
local

●

Crearem un projecte de moneda local per utilitzar
als comerços del poble i que pugui augmentar el
consum dels ciutadans en aquests establiments.

Promoure el comerç
just i responsable

●

Durem a terme campanyes per promoure el
comerç responsable i just entre la població al carrer
i en forma de comunicacions.

●

Garantirem que en l’administració local tots els
productes de consum (cafès, material d’oficina,
mobiliari, etc.) siguin fabricats seguint criteris de
comerç just, de respecte als drets de les
persones treballadores i la natura.

●

Donarem suport a les cooperatives de consum
solidari per a la comercialització de productes de
consum just.

Requalificar el sòl
industrial en desús o
abandó com a agrícola

●

Estudiarem la possibilitat de requalificar el sòl
industrial existent al municipi i que es trobi en situació
d’abandó o desús en agrícola per tal d’augmentar la
superfície de zona verda i de facilitar el contacte de
la població amb el sector primari de proximitat.

Potenciar el comerç
local

●

Potenciarem el consum del comerç local, de
proximitat i de productes de temporada mitjançant
campanyes de conscienciació, l’augment dels
recursos i suports per als comerços i la possibilitat
d’establir un distintiu identificatiu que valori els
comerços de Premià de Mar amb millor pràctiques
laborals, ecològiques i socials.
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HISENDA

Què volem fer?

Com ho farem?
●

Dissenyarem una tributació progressiva en totes
aquelles taxes i preus públics on sigui possible ferho.

●

Crearem un tipus especial d’IBI més elevat que
haurien de pagar només el Port comercial i grans
comerços, beneficiant al petit i mitjà comerç.

●

Ampliarem i millorarem les ajudes a l’IBI per a
persones en situació econòmica desfavorida i
crearem noves ajudes per a col·lectius específics:
gent gran, joves, aturats, famílies monoparentals,
famílies nombroses o altres.

●

Aplicarem un nou model de tarificació social en la
taxa de residus: aplicant l’Índex de Referència de
Suficiència de Catalunya com a base per al càlcul de
la taxa, arribant a exempcions del 100% per a les
famílies més vulnerables.

Crear ajuts pel lloguer
social

●

Implantarem ajudes per a propietaris que ofereixin
els seus immobles a través d’una borsa de lloguer
social.

Implantar una fiscalitat
“verda”

●

Augmentarem les bonificacions als habitatges que
instal·lin sistemes d’estalvi energètic (des del 25%
actual a un 50% del rebut)

●

Fomentarem i premiarem la recollida selectiva:
model d’inspecció voluntària, anual o bianual, que
certifiqui aquelles llars que demostrin que fan
correctament la recollida selectiva i que generi
automàticament la bonificació sobre la taxa.

Desplegar una política
d’hisenda municipal
basada en la justícia
distributiva
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Un Premià republicà
Cal ressenyar l'excepcionalitat del moment polític a nivell de país i el potencial dels
ajuntaments que, des de la proximitat, poden afavorir dinàmiques de poder popular,
constituents, republicanes i de suport a les reivindicacions i campanyes relacionades
amb la "causa general" contra el sobiranisme que afecta a representants electes,
responsables polítics, activistes, organitzacions i entitats de signe divers.
Crida Premianenca és una formació d'àmbit local i marcadament municipalista.
Aquesta consideració no ens limita la voluntat d'intervenir i posicionar-nos sobre afers
de caràcter nacional, estatal o internacional. Així com participem d'una cultura
internacionalista i solidària que inclou i ultrapassa la dinàmica de Premià de Mar, Crida
també és un referent en la lluita per al dret a l'autodeterminació, la construcció
de la república catalana i el trencament del règim del 78.
Crida Premianenca impulsarà des de l'Ajuntament i des del carrer les mesures
necessàries per desenvolupar un procés constituent de base popular, per assolir la
república i el mandat del 1 d'octubre, així com les actuacions pertinents que des de
l'Ajuntament vagin encaminades a la defensa dels drets democràtics i l'abolició de la
causa general contra el sobiranisme. L'Ajuntament ha de ser un baluard davant del
feixisme i un dic de contenció front les pràctiques i discursos que abonen la idea
uniformitzadora de l'estat en els terrenys socioeconòmics, territorials i culturals.
Premià de Mar ha de ser un municipi caracteritzat per l'exercici de les sobiranies,
dels valors republicans efectius en la gestió i acció municipals i per la defensa de la
llibertat d'expressió i opinió. Un municipi i un espai comunitari de democràcia plena
com a elements constitutius del poder popular que emana d'una societat organitzada
des de baix.
Els municipis són, segons el TERMCAT, l’entitat bàsica de l’organització de l’Estat i la
via immediata de participació ciutadana en els assumptes públics. Així, els
municipis són la principal eina de què disposem per a implicar-nos políticament en el
nostre entorn.
Per aquest motiu, des de la Crida creiem que és inconcebible que un Ajuntament que
no impliqui a les veïnes en tota la seva activitat política. El govern municipal no s’ha de
limitar a escoltar, de forma consultiva, l’opinió de les veïnes. El que esperem d’un
govern municipal és que obeeixi la voluntat del poble. Ha d’estar contínuament en
contacte amb les veïnes, subjecte a permanent revisió de la seva acció i disposat a
sotmetre qualsevol decisió important a debat, per tal d’evitar que les decisions que ens
impliquen a totes es prenguin en despatxos tancats on no tenim ni ulls, ni oïda, ni veu.
Perquè l’impuls de la democràcia radical sigui una realitat calen uns mitjans de
comunicació públics, eficients, plurals, oberts i participatius.
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REPÚBLICA

Què volem fer?
Situar l’Ajuntament
clarament a favor de
l’autodeterminació i la
construcció de la
República Catalana

Superar el règim del 78

Com ho farem?
●

Defensarem des de les institucions el dret a
l’autodeterminació, si cal posant-les al servei de la
desobediència civil pacífica, com a camí a seguir per
construir un nou país amb mecanismes per fer front
a la corrupció generalitzada, les estructures d’Estat
excessivament burocratitzades, els privilegis d’uns
pocs i la pobresa de molts, els desnonaments, els
ERO, el sexisme, les morals retrògrades, el racisme
i la xenofòbia; i, pel contrari, impulsarem la
República Catalana un espai permeable per
aquelles polítiques que impliquin generar
pensaments de llibertat, de solidaritat, de
convivència i de respecte, de participació i, al
capdavall, de felicitat.

●

Denunciarem des de les institucions la causa
general contra el sobiranisme, el republicanisme i
l’independentisme. Usarem tots els canals
institucionals per denunciar la repressió.

●

Donarem suport a un Procés Constituent d’arrel
popular, amb mecanismes de participació ciutadana
i de control del procés sobiranista des del carrer i no
des dels despatxos.

●

Reconeixerem l’àmbit municipal i l’Ajuntament com a
institució del poble, com un àmbit de transformació
institucional que pot impulsar amb altres municipis la
superació del règim de la constitució espanyola del
1978 a través de la radicalitat democràtica, la
denúncia del deute il·legítim, dels mecanismes de
corrupció i de les institucions caduques de l’Estat
com la monarquia borbònica.
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Ser un municipi
antifeixista i antiracista

● Promourem actes per la memòria històrica del
municipi i defensarem els valors de la democràcia, la
justícia universal, els drets humans, socials i
laborals, així com els valors de la diversitat cultural,
religiosa o de gènere que disposem al nostre
municipi.

● Denegarem l’ús d’espais, com els equipaments
públics i la via pública, a col·lectius i formacions
polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica,
cultural, de gènere o polític. Expressament es
denegarà el permís a entitats que facin
enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme
o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa
manera.
●

Activarem la mediació intercomunitària i la Xarxa
Antirumors, realitzant actes i campanyes per
eliminar prejudicis i falsos tòpics.

● Realitzarem una campanya permanent de neteja de
propaganda d'activitats que incitin la
discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de
qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi
trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons
publicitaris discriminatoris.

● Condemnarem formalment tots els actes públics i
declaracions que facin apologia del racisme, de la
xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació
contra els drets humans. Davant de qualsevol
agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a
la ciutat, farem una denúncia pública i personal de
suport a les persones agredides i faciliti els
mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys
físics i morals causats a la persona agredida,
valorant la possibilitat de personar-se com a
acusació popular en aquests tipus de casos.
●

Donarem suport a les entitats i col·lectius
municipals que lluitin contra el feixisme i el racisme.
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RADICALITAT DEMOCRÀTICA

Què volem fer?

Com ho farem?

Impulsar un Pla
Estratègic de Ciutat

●

Impulsarem un procés participatiu per debatre i
elaborar un pla estratègic d’actuació que faci
possible avançar cap al tipus de poble que
col·lectivament definim.

Implementar el nostre
Codi Ètic

●

Limitarem els sous dels regidors en relació al
salari mínim interprofessional (màxim de 2,5).

●

Publicitarem l’agenda dels regidors de govern i les
dades referents als ingressos dels regidors i
regidores i dels grups municipals a la web de
l’Ajuntament.

●

Estarem un màxim de 8 anys com a regidors de
l’oposició o del govern i no simultaniejarem el càrrec
de regidor amb altres càrrecs de representació
política com el de diputat o senador..

●

Promourem que els partits polítics representats en
el plenari, presentin anualment al secretari municipal
la declaració anual de despeses i ingressos del
partit. I que, en cas que els partits polítics
representats a l’Ajuntament sol·licitin crèdits a una
entitat financera, aquests es facin públics.

●

Introduirem limitacions en les dietes per despeses
de representació en funció del tipus de despesa i de
percentatges respecte al sou, introduirem la
necessitat de justificar i documentar els costos
incorreguts.

●

Promourem auditories de la gestió i el deute.

●

Eliminarem organismes opacs i sense control
públic.

●

Impulsarem polítiques de contractació de
personal transparents i objectives.

●

Controlarem els processos d’ocupació de càrrecs
de confiança.

●

Apostarem per la gestió directa i democràtica dels
serveis municipals

Lluitar contra la
corrupció i les
polítiques clientelars
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Promoure uns mitjans
de comunicació
municipals plurals,
clars i objectius

●

La revista i la ràdio municipals seran instruments per
retre compte de l’acció municipal i dels processos
de participació ciutadana.

●

Crearem un reglament que garanteixi la pluralitat
política i l’accés de les entitats als mitjans de
comunicació públics.

Millorar la participació
ciutadana

●

Recuperarem els pressupostos participatius
anuals. Modificarem el seu funcionament, millorant
la fase participativa de recollida de propostes, fent
sessions presencials als barris i amb les entitats, i
reforçant els mecanismes de deliberació.
Augmentarem la partida total d’inversions i la
segmentarem per àmbits i territoris, i obrirem també
l’estructura del pressupost a la deliberació
ciutadana.

●

Crearem el Consell del Poble com un òrgan de
participació amb els representants polítics a més de
representants d’entitats i ciutadania, recolzat pel
personal tècnic de l’Ajuntament.

●

Crearem Taules de Barri de la mà de les AAVV
amb un regidor de referència.

●

Activarem Consells com el de cultura o esports,
fent-los més democràtics i oberts, i en crearem de
nous com el d’urbanisme. Dotant-los de pressupost
propi i capacitat decisòria.

●

Garantirem el suport i la veu a les entitats i els
moviments socials.

●

Obrirem processos participatius per compartir i
estudiar informació, deliberar i decidir
col·lectivament en temes de gran abast com la
redefinició del paper del cotxe al nostre municipi, els
usos de Can Sanpere, el futur i model del polígon
del Torrent Malet, etc.

●

Augmentarem els recursos destinats a entitats i
projectes socials i culturals de la ciutadania.

●

Distribuirem les subvencions de manera justa i
transparent a través d’un sistema d’avaluació i
decisió obert que tindrà en compte el valor social
de cadascuna d’elles i que inclourà mecanismes
participatius.

Refer el sistema de
subvencions i convenis
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Recuperar el Portal de
la Transparència i
Participació com a eina
de govern popular

Crear una unitat de
planificació i avaluació
de polítiques públiques

Potenciar els plens
municipals com a àgora

●

Farem que els portals de transparència i dades
obertes siguin un espai on es puguin consultar en
xarxa tots els documents i dades municipals i
treballarem perquè els sistemes de participació
online formin part dels processos de deliberació i
presa de decisions.

●

Millorarem el sistema de registre i tramitació de
queixes i suggeriments de millora de la via pública
i gestió municipal, fent que sigui transparent on es
vegin les aportacions, es puguin recolzar, se’n vegi
la prioritat, es pugui seguir la tramitació i es motivi
tant el rebuig, com la fusió amb altres propostes i es
documenti la resolució incloent costos i partida.

●

Crearem una unitat de planificació i avaluació que
donarà suport tècnic en l’elaboració, seguiment i
avaluació de tots els plans d’actuació municipal.

●

Farem que la unitat de planificació i avaluació
funcioni d’observatori del municipi i aporti
informació qualitativa i quantitativa sobre Premià de
Mar com a població i com a societat; agrupant la
informació de diferents organismes i àrees
municipals, extramunicipals, del món associatiu i
acadèmic; posant-la a disposició de la ciutadania
com un recurs de coneixement que enriqueixi els
processos participatius i de presa de decisions.

●

Promourem plens monogràfics sobre
determinades àrees donant sentit al ple com a espai
on conflueixen les idees i propostes, relacionant
actuacions puntuals amb una visió més general de
com volem que siguin Premià com a col·lectivitat.

●

Establirem de manera fixa els grans temes que es
tractaran al Ple de cada mes (com taxes i preus
públics, pressupostos, etc.) de manera que els
grups municipals i els ciutadans o entitats
interessats puguin preparar-los bé i es puguin
planificar i fer els processos participatius previs
necessaris.

●

Permetrem que per temes fora de l’ordre del dia es
pugui intervenir al final del ple, amb una acotació de
temps, però sense restricció temàtica; fent el ple
un lloc on qualsevol ciutadà pot expressar-se i ser
escoltat.

●

Farem de manera rotativa els plens als diferents
barris per tal d’acostar-los a la ciutadania.
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Impulsar la migració
gradual a programari
lliure dels equips
informàtics de
l’Ajuntament

Municipalitzar serveis
per recuperar-ne el
control democràtic i
millorar-ne l’eficiència

●

Farem un estudi global de la infraestructura
tecnològica de l’Ajuntament: programari utilitzat,
maquinari en explotació, xarxa de comunicacions, i
de les dependències (directes o indirectes) actuals
respecte a grans corporacions i/o a solucions
privatives que lliguen l’autonomia de les decisions
tecnològiques del consistori. Amb la perspectiva de
la independència tecnològica, la interoperativitat
dels sistemes, el foment dels desenvolupadors
locals, així com la robustesa, seguretat i possibilitat
d’estudi i adaptació dels sistemes utilitzats.

●

Farem un pla de migració per adoptar
gradualment solucions de programari lliure en
els equips informàtics de l’ajuntament. Aprofitarem
aquest canvi per implementar millores d’eficiència,
usabilitat i integració en els mecanismes
participatius i de dades obertes. Col·laborarem amb
altres administracions en el desenvolupament i
estandardització de solucions.

●

Farem un pla per rescatar la concessió i
municipalitzar el servei d’aigües buscant
l’eficàcia, l’estalvi, l’abaratiment per trams (reduir
cost en el tram 80l/p/d que marca OMS) i l’accés
com a servei bàsic. Impulsarem la incorporació al
Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya.

●

Estudiarem la possibilitat de recuperar les
concessions dels aparcaments municipals
(Sardana, Foneria, etc.), així com l’adquisició de la
gestió d’aparcaments privats no viables
comercialment, estudiant la viabilitat de gestionarlos des de l’Ajuntament amb un criteri d’abaratiment
de quotes i de recurs per treure els aparcaments
dels carrers per millorar la via pública com espai per
viure’l.

●

Crearem d’altres aparcaments municipals
disuassoris de l’ús del cotxe dins la població i del
desplaçament a altres poblacions.

●

Iniciarem la revisió del contracte de neteja i
recollida de residus de forma participada i prenent
com a base les demandes de la ciutadania.

●

Municipalitzarem el servei de neteja d’edificis,
millorant la seva gestió i dignificant les condicions
laborals de les treballadores.
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Defensar l’autogestió
d’equipaments públics
com a pràctica
d’empoderament
popular

●

Introduirem el principi de participació i gestió
comunitària en tots els equipaments d’ús ciutadà
com una forma d’apoderament i coresponsabilitat
col·lectiva (començant per la Casa de la Festa a
Can Manent i l’espai jove de Can Salamó).

●

Defensarem la creació d’un Ateneu de gestió
comunitària de Can Sanpere com un casal obert a
totes les entitats i col·lectius del poble on ells
mateixos s’encarreguen d’organitzar l’espai i
coordinar les activitats que hi vulguin dur a terme,
amb l’objectiu de generar una oferta cultural,
formativa i d’oci alternatiu a Premià de Mar.
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COMUNICACIÓ
Què volem fer?

Com ho farem?
●

Potenciarem Ràdio Premià de Mar amb nous
recursos humans i econòmics per fer-la un mitjà
multimèdia de referència al Baix Maresme i per tal
que la ciutadania disposi d'informació periodística
independent.

●

Impulsarem que Ràdio Premià de Mar tingui una
direcció escollida per mèrits professionals i no
polítics i que la gestió es faci en un consell
d’administració format per persones treballadores,
representants dels voluntaris i dels grups polítics.

●

Dedicarem recursos específics per fer de Ràdio
Premià de Mar una escola de comunicació on hi
puguin participar infants i joves de tots els cicles
educatius del poble així com entitats i voluntaris, amb
l’objectiu de garantir la cohesió social.

Comunicar de manera
transversal

●

L'ajuntament en bloc ha de comunicar-se
bidireccionalment amb la ciutadania, i no només la
regidoria de comunicació. Per aquest motiu crearem
un Pla de Comunicació Municipal que permeti que
totes les àrees del consistori (serveis a les persones,
educació, salut, etc.) comuniquin de manera eficient
els seus serveis i així, assegurar que aquests arriben
al gruix de la població.

Fer del Vila Primília un
butlletí al servei del
poble i les entitats.

●

Reconvertirem el Vila Primília en un butlletí local
no partidista amb informació d'interès local, servei
públic i criteris periodístics. El Vila Primília reservarà
espai per a les entitats i no es permetrà un ús
propagandístic per part del govern.

Comunicar de manera
inclusiva i no sexista

●

Farem que el Pla Comunicació Local contempli
l’anàlisi en matèria de gènere de les
comunicacions de l’Ajuntament i garantirem que
totes aquestes es fan amb un llenguatge inclusió i no
sexista.

Comunicar des dels
barris i la comunitat

●

Fomentarem que la ciutadania pugui comunicar
directament a l’Ajuntament i a l’espai públic.

●

Iniciarem processos comunitaris participatius de
comunicació que permetin visibilitzar les
problemàtiques i debats dels veïns de cada barri i del
poble en general.

Fer de Ràdio Premià de
Mar un mitjà
independent i
multimèdia de
referència
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