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UN POBLE 
PER VIURE’L

Ens mereixem un poble on la 
persona sigui el centre de la vida. 
Volem un Premià amable, actiu i 
pensat al servei de la comunitat. 
L’espai públic ha d’estar 
dissenyat i mantingut amb les 
persones com a principals 
protagonistes, i la proximitat al
comerç i als serveis han de ser
un valor clau.
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6 UN POBLE PER VIURE’L

 Línia estratègica   Proposta   Descripció

LA PERSONA 
AL CENTRE 
DE LA VIDA AL 
POBLE

Apostem per una 
peatonalització 
definitiva al cas 
antic i creació 
d’aparcaments 
dissuassoris en 
punts estratègics 
del voltant.

Facilitarem l’ús 
de la bicicleta 
amb una xarxa 
de carrils i més 
aparcaments.

Farem un sistema 
rotatiu de tanca-
ment al trànsit 
de carrers no 
peatonalitzats 
per dinamitzar el 
comerç i la vida a 
l’espai públic.

Fer de la N-II una 
via cívica.

Dignificar el 
passeig marítim 
i els accessos a la 
platja.

Pacificarem el 
trànsit a 30Km/h.

Transició cap a mobilitat a peu i amb vehicles no motoritzats 
peatonalitzant el Casc Antic (amb accés només de veïns, serveis 
i comerços) i alguns carrers per sobre la Gran Via (estudi de mo-
bilitat per peatonalització de J. Verdaguer i E. Granados com a 
eixos horitzontals i algun eix vertical com D. Fleming). Creació 
d’aparcaments dissuassoris gratuïts o a baix cost (estudi de res-
cat concessions, creació de nous aparcaments perifèrics i adquisi-
ció municipal de places).

Posarem aparcaments de bicicletes prop de tots els centres so-
cials i educatius, equipaments públics i estacions de transports 
(tren, bus). Farem una xarxa de carrils bicicleta majoritàriament 
segregats dels cotxes a l’interior del municipi i en les connexions 
amb altres municipis al litoral i a mitja plana.

Crearem un sistema de tancament al trànsit de carrers no peato-
nalitzats amb caràcter rotatiu, en cap de setmana, promovent-ne 
l’ús com espai públic amb activitats d’iniciativa municipal, de les 
entitats i els veïns (convocatòria a temps vista). Tancar rotativa-
ment Mercè, Verdaguer, Granados (mentre no es peatonalitzen) 
i un quart carrer diferent cada més (a proposta veïnal, comerços o 
entitats)

Treballar per convertir la Nacional II en una via cívica, que consti 
d’un passeig que recreï un entorn natural amb vegetació, arbrat i 
sense ciment, i que alhora integri un carril bicicleta interurbà.

Millorar el manteniment del passeig, la seva calçada (que ac-
tualment es troba en molts punts amb els fonaments deteriorats) 
la vegetació, el mobiliari urbà i el circuit d’exercici físic. Millorar el 
manteniment dels accessos a la platja. Supressió de les barreres 
arquitectòniques i ampliar els passos per a vianants.

Implantar la velocitat 30Km/h en la major part del municipi (tots 
els carrers excepte carreteres -Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i N-II).
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Implantarem la 
recollida porta a 
porta Casc Antic i 
Can Pou.

Crearem un 
magatzem per 
Recuperar, 
Reciclar i Reu-
tilitzar objectes 
que inclogui 
un espai  
d‘autorreparació.

Posarem en 
funcionament 
una borsa 
d’intercanvi de 
béns municipal i 
escolar.

Farem de Premià 
un municipi que 
estalvia i genera 
energia i que 
només 
consumeix de 
fonts renovables.

Iniciarem un pla 
de residus mí-
nims.

Aquest sistema consisteix en lliurar els residus –prèviament sepa-
rats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta 
de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte 
d’aquest tipus de recollida.

Projecte de magatzem que es dedicaria a recuperar, rehabilitar, 
restaurar, reparar, reconvertir o transformar mobles, roba, ob-
jectes, electrodomèstics petits, jocs, i tots aquells béns de consum 
que se’ls pugui donar una vida nova arribats a la Deixalleria. Es 
destinarien els béns a venda directa, intercanvi diferit amb sistema 
de punts o a famílies/persones amb necessitats socials (proble-
mes econòmics, emancipació juvenil, etc). Paral·lelament podrien 
oferir-se les eines i assessorament per a la reparació d’electrodo-
mèstics, roba, etc.

Borsa d’intercanvi de béns en desús vinculada al magatzem RRR 
i amb sistema de punts a nivell municipal. Secció específica escolar 
per a béns relacionats amb nadons o d’ús escolar que per defini-
ció s’usen pocs anys.

Contractació d’energia a un proveïdor que només compra la pro-
duïda en fonts renovables i que sigui d’economia social. Eficièn-
cia energètica a equipaments i via pública. Revisió del contracte 
d’enllumenat públic. Producció d’energia en els equipaments pú-
blics.

Iniciar un pla calendaritzat per arribar a una situació de residu 
mínim fomentant d’una banda la reutilització i de l’altra la sepa-
ració per a la recuperació i el reciclatge. Ampliar la campanya d’in-
formació i conscienciació amb informació real del que s’està se-
parant, reciclant, costos i ingressos. Estudiar la baixada de taxa per 
veïns o comerços que fan compostatge. 

L’APROFITA·
MENT DE 
RECURSOS 
COM A 
PRINCIPI
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Instal·larem 
minideixalleries.

Protegirem la ve-
getació autòcto-
na i  promourem 
l’augment di-
versitat espècies 
d’arbres en espais 
públics (parcs, 
terrasses, etc).

Protegirem espè-
cies autòctones

Aprovarem una 
ordenança de 
foment i regula-
ció de les energíes 
renovables per 
noves edificaci-
ons i rehabilitaci-
ons d’obra major.

Posar minicontenidors per a elements petits de difícil tractament 
(piles, CD’s, etc.).

Augmentar el nombre d’arbres en sòl públic (actualment de 700 
unitats) preservar els ja existents i controlar-ne la tala en finques 
particulars, entenent que constitueixen també un ecosistema mu-
nicipal. Protegir i recuperar les prades de posidònia i dels ecosiste-
mes marins en general.

Fer un estudi de la flora i la fauna de Premià de Mar, tant al medi 
urbà com al marí i a l’agrícola i escometre les accions pertinents 
per tal de preservar-ne els ecosistemes. En aquest estudi hi hauria 
d’haver un inventari d’animals i espècies vegetals i fer-ne una cata-
logació per protegir-les. La protecció dels nius dels falciots (forats a 
les cases) i orenetes (de fang) existents així com promoure’n la nova 
creació.Engegar estratègies per minimitzar els efectes de les espècies 
invasores (espècies al·lòctones) i preservar les autòctones- Per exem-
ple el mosquit tigre, l’escarabat morrut, causant de la degradació 
d’una part de palmeres de Premià de Mar, la cotorra argentina, etc.

Aprovació d‘una ordenança de foment i regulació de l‘ús d‘ener-
gies renovables (solar, tèrmica, fotovoltaica i geotèrmica) per 
totes les noves edificacions, construccions o bé rehabilitació 
i/o reforma integral o canvi d’ús de la totalitat de l’edifici o de les 
construccions existents, tant si són de titularitat pública com pri-
vada i tant per ús com a habitatge, industrial com comercial hauran 
d‘incorporar sistemes d‘energia solar tèrmica o de geotèrmia per 
aigua i calefacció. Els edificis de nova construcció industrials o els 
edificis d‘habitatges o comercials a partir d’un determinat nume-
ro de m2 també hauran d‘incorporar la generació d‘energia so-
lar fotovoltàica o altre sistema de generació d‘energia renovable. 
Qualsevol edifici que incorpori sistemes de generació d‘energia re-
novable tindrà bonificacions en la llicència d‘obres i en el primer 
any dels impostos municipals.

UNA RELACIÓ 
MÉS 
EQUILIBRADA 
ENTRE 
ALLÒ URBÀ 
I ALLÒ 
NATURAL
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Crearem més 
espais per a 
gossos perquè 
hagi menys 
brutícia al carrer.

Fomentarem el 
reciclatge 
d’espais amb 
impacte social.

Possibilitarem 
l’esponjament 
entre barris.

Defensarem 
Can Sanpere.

Farem un pla de 
camins escolars i 
ciutat educadora.

Executarem el 
Pla Local 
d’Habitatge.

Iniciarem 
l’elaboració d’un 
nou Pla 
d’Ordenació 
Urbanística 
Municipal.

Crearem una xarxa de pipi-cans a diverses zones del poble i espais 
amplis tancats d’esbarjo per a gossos (Plaça Esperanto / C. Enric 
Borràs / Torrent Santa Anna cantonada amb Gran Via/ Voramar / Pl. 
Caterina Corominas) / Espais d’esbarjo per gossos a Can Fitó i el 
C. Segarra).

Aprofitarem els espais que ja estan construïts i repensarem el 
seu ús abans que crear-ne de nous, considerant l’impacte social 
que té la planificació urbanística.

Defensem el creixement 0 i la reserva de tot el sòl lliure restant 
del municipi.

Defensarem Can Sanpere com un espai 100% públic que deci-
deixi els seus usos en un procés participatiu, en el que apostem 
per una gran zona verda, equipaments no burocràtics, protecció del 
patrimoni arquitectònic (BCIL) i un Centre Social Autogestionat.

Dintre d’un  projecte de ciutat educadora, farem un pla de ca-
mins escolars amb senyalització, comerços amics… implicant-hi 
els col·lectius interessats.

Aquest ha de ser una eina d’una política social d’habitatge que 
permeti detectar i posar en el mercat l’habitatge buit.

Suspendrem el desenvolupament del Pla d‘Ordenació Urbanís-
tica Municipal de Premià de Mar i n’elaborarem un de nou que 
sigui el resultat d‘un procés de participació ciutadana.

L’URBANISME 
AL SERVEI 
DEL COMÚ



 Línia estratègica   Proposta   Descripció

No permetrem 
noves superfícies 
comercials 
innecessàries.

Durem a terme campanyes de sensibilitzacio sobre consum responsable.

Impulsarem distintius als comerços amb Responsabilitat Social Corporativa.

Potenciarem el 
comerç local.

Promourem el 
comerç just.

Apostem per un 
urbanisme 
accessible a les 
persones amb 
dificultats de 
mobilitat.

Elaborarem un Programa d’ordenació d’equipaments comerci-
als (POEC) restrictiu per tal de posar fre a noves superfícies inne-
cessàries.

Potenciar el comerç de proximitat i de productes de temporada 
mitjançant campanyes de conscienciació al ciutadà com tríptics 
i material informatiu. Establirem un control i exigirem al comerç 
l’obligatorietat d’informar el consumidor de la procedència dels 
aliments mitjançant rètols.

Garantir que en l’administració local tots els productes de con-
sum (cafès, catifes...) i béns mobles (objectes de decoració, mobili-
ari) siguin fabricats seguint criteris de comerç just i respecte cap 
als treballadors i la natura. Donar suport a les cooperatives de 
consum solidari i xarxes d’intercanvi de serveis i productes amb 
d’altres poblacions del món.

Farem una auditoria sobre l’ús de l’espai urbà per part de perso-
nes amb mobilitat reduïda, persones cegues i amb altres diver-
sitats funcionals, així com també dels infants, gent gran, famílies 
amb cotxets, etc. Aquest estudi ha de portar a un pla de correcci-
ons per fer accessible l’espai a aquestes persones de manera que 
benefici a tothom.

L’ECONOMIA 
SOCIAL COM 
A MODEL DE 
FUTUR

10 UN POBLE PER VIURE’L

Crearem un viver 
d’empreses 
que combini 
diferents tipus 
d’activitat 
econòmica 
(industrial, 
oficina, etc).

Aquest espai compartit de treball ha de donar suport a la creació 
d’empreses joves fomentant el treball en equip i dotant d’espais co-
muns de treball a diferents treballadors autònoms. Aquesta nova 
iniciativa d’empresa vol abolir l’aïllament del treballador inde-
pendent donant més importància a la cooperació entre individus.



 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Apostem per una 
redefinició 
participada del 
paper del 
polígon.

Requalificarem sòl industrial en desús o abandó com agrícola.

Potenciarem el 
comerç local.

Impulsarem un 
programa per 
ser un Municipi 
Cooperatiu.

Potenciarem el 
paper dins la DO 
Alella.

Obrir un procés de deliberació i decisió col·lectiva sobre el futur 
del polígon industrial de Torrent Malet (en el marc d’un Pla Estratè-
gic de Ciutat) considerant el tipus d’indústria que s’hi vol poten-
ciar i les seves necessitats i també la reconversió a altres usos (agrí-
cola, aparcaments dissuassoris, equipaments, recuperació residus).

Potenciar el comerç de proximitat i de productes de temporada 
mitjançant campanyes de conscienciació al ciutadà com tríptics 
i material informatiu. Establirem un control i exigirem al comerç 
l’obligatorietat d’informar el consumidor de la procedència dels 
aliments mitjançant rètols.

Farem accions de foment i assessorament en cooperativisme. 
Donarem suport a les cooperatives de consum ja existents al po-
ble facilitant infraestructures i la creació de noves cooperatives que 
ajudin a eliminar esglaons de la cadena del subministrament. Prio-
ritzarem, quant a la política de contractació de l’Ajuntament, les 
empreses cooperatives i establir criteris i condicions referents 
als drets laborals en les contractacions. Que els bens comuns mu-
nicipals es gestionin per empreses cooperatives amb control ciutadà 
i amb treballadors residents al municipi o municipis propers.

Iniciarem alguna iniciativa a Premià en el marc del seu paper com a 
membre de la DO Alella i  vinculada a l’ús com a marca comercial.

11UN POBLE PER VIURE’L

Iniciarem un 
banc del temps.

Desenvoluparem 
un projecte de 
moneda local.

Posarem en marxa des de l’Ajuntament el projecte Banc del Temps 
Premià, en cooperació amb totes les entitats del poble i persones 
que a títol individual en vulguin formar part.

Crearem un projecte de moneda local per utilitzar als comerços 
del poble. Per donar-li impuls donarem una part dels sous al tre-
balladors públics en aquesta moneda.
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UN POBLE 
QUE ES 
GOVERNA
Allò públic ens afecta a tots i 
totes, i per això les decisions les 
hem de prendre col·lectivament. 
Per aquest motiu, trencarem amb 
l’opacitat institucional i crearem 
mecanismes reals de participació. 
Els serveis i recursos municipals 
han d’estar controlats 
democràticament per la 
ciutadania: la nostra acció podrà 
ser fiscalitzada en tot moment.

2
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Portarem a debat 
i votació grans 
temes de ciutat, 
proposats des de 
la ciutadania o 
l’Ajuntament.

Refarem el 
sistema de 
subvencions i 
convenis.

Impulsarem els 
pressupostos 
participatius i 
transparents.

Crearem del 
Consell del Poble 
i promourem 
assemblees 
ciutadanes.

Impulsarem les 
dades obertes 
i el portal de la 
transparència i 
participació com 
a eines de govern 
popular.

Obrirem processos participatius per compartir i estudiar infor-
mació, 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.

Les subvencions i els convenis a entitats es distribuiran de mane-
ra justa i transparent a través d’un sistema d’avaluació i decisió 
obert que tindrà en compte el valor social de cadascuna d’elles. 

Impulsarem els pressupostos participatius on els ciutadans i les 
entitats decideixin sobre els grans blocs de priorització de les des-
peses, i reservarem un percentatge significatiu de la inversió pú-
blica per que es determini segons aquest procés. Farem que apor-
tacions i esmenes ciutadanes formin part del mateix procés que les 
dels partits, alhora que les dels partits puguin també rebre suport 
ciutadà.  Cada mes informarem de la despesa feta en relació al 
pressupost de manera que mes a mes es pugui veure com s’apro-
xima al planificat. 

Crearem el Consell del Poble com un òrgan de participació amb els 
representants polítics a més de representats d’entitats i ciutadania, 
recolzat pel personal tècnic de l’Ajuntament. Promourem assem-
blees ciutadanes obertes com una via directa per argumentar pro-
postes i deliberar col·lectivament.

Farem que els portals de transparència i dades obertes siguin un 
espai on es puguin consultar en xarxa tots els documents i dades mu-
nicipals i treballarem perquè els sistemes de participació online 
formin part, conjuntament amb els Plens, les assemblees ciutadanes 
i el Consell del Poble dels processos de deliberació i presa de decisi-
ons.Farem possible un sistema de registre i tramitació de queixes i 
suggeriments de millora de la via pública i gestió municipal 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 re-
buig, com la fusió amb altres propostes i es documenti la resolució 
incloent costos i partida.

PARTICIPACIÓ 
PER 
PROPOSAR, 
DELIBERAR 
I DECIDIR



 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Crearem una 
unitat de 
planificació i 
avaluació de 
polítiques 
públiques.

Promourem una 
Auditoria 
Ciutadana 
del Deute.

Crearem un 
Observatori del 
municipi.

Potenciarem el 
comerç local.

Garantirem el 
lliure accés i 
reutilització de 
les dades i 
documents 
generats per 
l’Ajuntament.

Crearem una unitat de planificació i avaluació que donarà suport 
tècnic en l’elaboració, seguiment i avaluació de tots els plans d’ac-
tuació municipal i actuarà com a observatori de la ciutat difonent 
aquesta informació a la ciutadania. 

Impulsarem una auditoria oberta a la participació ciutadana que 
serveixi per determinar les condicions en les que s’ha contret el deute 
municipal, qui en són els responsables, a quins projectes ha respost i 
segons quin càlcul de necessitats. Com a resultat s’obtindrà una va-
loració de quina part del deute és legítima i en cas que hi hagi una 
part il·legítima qui en són els responsables legítims i financers.

La unitat de planificació i  avaluació farà funcions d’observatori 
del municipi que aporti informació qualitativa i quantitativa sobre 
Premià de Mar com a població i com a societat; agrupant la infor-
mació de diferents organismes i àrees municipals, extramuni-
cipals, del món associatiu i acadèmic; posant-la a disposició de la 
ciutadania com un recurs de coneixement que enriqueixi els  pro-
cessos participatius i de presa de decisions.

Potenciar el comerç de proximitat i de productes de temporada 
mitjançant campanyes de conscienciació al ciutadà com tríptics 
i material informatiu. Establirem un control i exigirem al comerç 
l’obligatorietat d’informar el consumidor de la procedència dels 
aliments mitjançant rètols.

Adoptarem una política de dades obertes perquè qualsevol perso-
na o entitat pugui estudiar-les i reutilitzar-les. Impulsarem un canvi 
en els processos de treball a l’Ajuntament en el qual les dades i do-
cuments generats, que no afectin la privacitat, es publiquin en un 
portal de transparència i dades obertes amb formats estàndards 
que permetin el seu ús i utilitzant llicències lliures perquè puguin ser 
reutiltizats.

GENERAR 
CONEIXEMENT 
PER A LA 
PRESA DE
DECISIONS

14 UN POBLE QUE ES GOVERNA
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Promourem la 
publicació 
d’informació 
comprensible 
sobre la tasca 
municipal.

Farem una 
calendarització 
temàtica dels 
plens a principis 
d’any.

Promourem 
els plens 
monogràfics 
sobre àrees.

Minimitzarem 
els Plens 
extraordinaris 
i dels punts de 
l’ordre del dia per 
via d’urgència.

Permetrem la 
intervenció de la 
ciutadania en els 
temes dels Plens 
(fins 24h abans).

Permetrem el 
torn obert sense 
límit temàtic al 
final del Ple.

Publicarem 
resums i 
explicació prèvia 
dels Plens.

Revisarem els criteris i mecanismes d’informació, així com els 
formats i maneres d’explicar-la perquè pugui arribar d’una manera 
comprensible a qualsevol ciutadà no especialitzat, sense impedir 
l’accés als documents font o a les dades en brut, però generant si 
cal documents i formes de presentació de dades intermitjos que 
ajudin a entendre la informació.

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

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

Es tracta d’uns recursos que s’ha d’emprar només en casos d’extre-
ma necessitat ja que la seva tramitació o realització és més opaca i té 
menys garanties. Els punts de l’ordre del dia han de poder ser estudi-
ants per la oposició, les associacions i la ciutadania; pel que tant 
els plens extraordinaris com els punts per via d’urgència en plens or-
dinaris s’evitaran per garantir-ho.

Fins 24h abans els ciutadans podran proposar intervencions so-
bre l’ordre del dia. La intervenció, a diferència de com és ara, es farà 
abans de les intervencions dels representants dels grups polí-
tics i de la votació perquè els arguments exposats s’hagin de tenir 
en compte.

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 te-
màtica; fent el ple un lloc on qualsevol ciutadà pot expressar-se i ser 
escoltat.

Publicació al web municipal amb almenys tres dies d’antelació d’un 
resum explicatiu dels temes que es tractaran al Ple evitant que per 
un redactat massa sintètic o poc clar d’un punt de l’ordre del dia pu-
gui passar per alt que un tema serà tractat.

EL PLE COM 
A ÀGORA
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Ens autoimpo-
sem la limitació 
de mandats i la 
no duplicitat de 
càrrecs.

Limitarem els 
càrrecs de 
confiança.

Publicarem els 
comptes de la 
candidatura i 
declaració 
d’interessos dels 
regidors.

Promourem l’ús 
de la banca ètica.

Promourem les 
assemblees de 
barri i crearem la 
figura dels 
regidors de barri.

Els candidats de la Crida tenen el compromís d’estar un màxim 
de 8 anys com a regidor de la oposició o del govern i que no simul-
taniejaran el càrrec de regidor amb altres càrrecs de representa-
ció política com el de diputat o senador.

Limitarem el nombre de càrrecs, posarem mecanismes d’avalua-
ció i limitarem el temps de permanència en la plaça en funció del 
càrrec.

Els regidors de la Crida faran una declaració d’interessos en el mo-
ment d’acceptar el càrrec i en el moment de deixar-lo. També pre-
sentaran la seva declaració de renda anual a intervenció, que igual-
ment quedarà en el registre d’interessos sota custòdia de secretaria. 
A més promourem que els partits polítics representats en el plenari, 
presentin anualment al secretari municipal o a l’interventor la decla-
ració anual de despeses i ingressos del seu partit. I que, en cas que 
els partits polítics representats a l’Ajuntament sol·licitin crèdits a una 
entitat financera, aquests es facin públics. En cas que aquestes con-
dicions no s’aprovin la Crida presentarà igualment la seva declaració 
i farà públics els crèdits sol·licitats, si fos el cas que en demanés. Ga-
rantirem que l’assistència dels regidors als plens i comissions 
no sigui retribuïda amb dietes, 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 justifi-
car i documentar els costos incorreguts.

Establir un calendari de transició de la gestió dels pressupostos 
municipals, dels bancs i caixes convencionals a la Banca Ètica. Dei-
xar de treballar amb entitats bancàries que facin desnonaments. 

Promourem les assemblees de barri compostes tant per entitats 
com per persones a títol individual amb capacitat de decisió sobre 
partides pressupostàries, davant la qual hagin de respondre els re-
gidors de barri. Les assemblees seran l’espai on el barri es repensa i a 
través de la participació la gent es fa corresponsable de les línies de 
futur i les actuacions. Les assemblees de barri són també un meca-
nisme per ampliar i descentralitzar el treball del Consell del Poble.

UN COM·
PROMÍS ÈTIC 
AMB LA COL·
LECTIVITAT
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Impulsarem la 
remunicipalit-
zació del servei 
de subministra-
ment d’aigua 
estudiant-ne la 
viabilitat.

Impulsarem un 
Pla Estratègic 
de Ciutat 
participatiu.

Estudiarem la 
recuperació de 
la gestió de les 
zones 
d’aparcament.

Aplicarem criteris d’eficiència i estudiarem la municipalització del manteniment de 
l’enllumenat public.

Farem un Pla de 
Comunicació 
Municipal.

Farem un pla per rescatar la concessió i municipalitzar el ser-
vei 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 Inte-
gral d’Aigües de Catalunya. 

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

Estudiarem la possibilitat de recuperar les concessions dels apar-
caments municipals (Sardana, Foneria, etc.), així com l’adquisició 
de la gestió d’aparcaments privats no viables comercialment, estu-
diant la viabilitat de gestionar-los 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. Estudia-
rem la creació d’altres aparcaments municipals disussoris de l’ús 
del cotxe dins la població i del desplaçament a altres poblacions.

Promourem la imparcialitat dels mitjans públics a través de l’au-
tonomia, la participació voluntària i criteris periodístics a través 
d’un Pla de Comunicació Municipal. Transformarem de la revista 
i el web municipal i els canals de comunicació de la ràdio. La revista 
Vila Primilia ha de fer necessàriament una aposta per la pluralitat i 
el periodisme de qualitat. La revista s’ha d’obrir a totes les sensibi-
litats premianenques i explotar molts més gèneres periodístics (en-
trevistes, reportatges, columnes d’opinió). El ciutadà premianenc ja 
és un ciutadà adult en matèria de premsa, i en cap cas pot percebre  
la revista municipal (que paga amb els seus impostos) com un publi-
reportatge del govern o de l’alcalde. El web municipal hauria d’apli-
car també l’esperit de pluralitat que li demanem a la revista. En el 
cas del web aquesta consigna s’acompanyaria d’un esforç superior 
quant a les possibilitats d’interacció que aporta Internet, un espai   

ELS RECURSOS 
PÚBLICS COM 
A BÉ COMÚ

g  
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Potenciarem la 
Ràdio com a eina 
al servei de la 
societat.

Revisarem el 
contracte de 
neteja i recollida 
de residus 
mitjançant un 
procés 
participatiu.

Farem un estudi d’audiència dels seus canals, ones, digital, 
xarxes socials i potenciar-ne els punts forts. Entendre-la com 
un servei de comunicació i participació multicanal, element clau i 
integral del Pla de Comunicació Municipal. Fomentarem la seva 
vessant documental i d’arxiu de notícies, plens, intervencions, tes-
timonis, personatges, l’organització, classificació i possibilitats 
d’accés i reutilització. Farem un pla per estendre l’alliberament 
amb llicència lliure (CC-by) de tots els continguts de la redacció, 
extensible a altres continguts, facilitant la re-utilització. Estudia-
rem la integració harmònica dels professionals amb els voluntaris, 
cobrirem la plaça de director i promourem el rol dels voluntaris 
definint clarament el seu estatus. Promourem la recuperació dels 
Premis de la Ràdio i actes que promouen la cohesió interna entre 
els col·laboradors i d’aquests amb la ciutadania.

Davant les reiterades queixes sobre la neteja dels carrers i la re-
collida de residus, iniciarem la revisió del contracte de neteja i 
recollida de residus de forma participada i prenent com a base les 
demandes de la ciutadania.

on el ciutadà tingui, literalment, accés a tot l’univers virtual premi-
anenc i pugui participar (espais d’opinió, enllaços amb les entitats, 
informacions de servei exhaustives i permanents...) integrant-la en 
un portal de dades obertes i participació, complementària d’altres 
mecanismes de participació com el Consell del Poble i les Assem-
blees ciutadanes.

Defensa de 
l’autogestió 
d’equipaments 
públics com a 
pràctica 
d’empoderament 
popular.

Introduirem el principi de participació i autogestió en tots els 
equipaments d’ús ciutadà com una forma d’apodrament i corres-
ponsabilitat col·lectiva. Defensarem el Centre Social Autogestio-
nat de Can Sanpere com un casal entitats i col·lectius on ells ma-
teixos 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. Prendrem 
aquesta experiència com un referent per estendre l’autogestió a 
altres àmbits i espais.
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Crearem un pla 
per l’ús comú de 
les instal·lacions 
esportives.

Garantirem el 
control democrà-
tic dels recursos 
públics en sani-
tat a través de la 
participació dels 
treballadors i 
usuaris.

Impulsarem la 
migració 
gradual a 
programari lliure 
dels equips 
informàtics de 
l’Ajuntament.

Oferirem els complexos i instal·lacions esportives a disposició 
de les entitats. Establirem barems clars i justos per al repartiment 
d’horaris.  Agilitarem la gestió dels problemes d’equipament 
dels espais esportius.

Adoptarem una política de transparència informant a la pobla-
ció sobre la situació actual dels drets socials en relació al sistema 
sanitari (abolició de la universalitat, llistes d’espera, manca d’espe-
cialistes) en l’àmbit que afecta a Premià de Mar. Crearem mecanis-
mes de particpació dels treballadors i usuaris de la sanitat per 
exercir el control sobre els recursos municipals i de l’administració 
pública que s’hi dediquen com una garantia de democràcia ciuta-
dana de la població informada.

Farem un estudi global de la infraestructura tecnològica de 
l’Ajuntament: programari utilitzat, maquinari en explotació, xar-
xa 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 intero-
perativitat 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 gra-
dualment solucions de programari lliure en els equips informàtics 
de l’ajuntament. Aprofitarem aquest canvi per implementar millo-
res d’eficiència, usabilitat i integració en els mecanismes parti-
cipatius i de dades obertes. Col·laborarem amb altres administraci-
ons en el desenvolupament i estandarització de solucions.
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UN POBLE 
QUE LLUITA 
CONTRA LES 
DESIGUALTATS
La cohesió social és bàsica i ha de 
ser abordada des de l’esforç 
conjunt entre institucions, teixit 
social i ciutadania. Cal una política 
fiscal socialment més justa i 
garantir que l’Ajuntament 
actua per a revertir les 
desigualtats econòmiques, 
d’origen, de gènere i d’edat.

3
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 Línia estratègica   Proposta

Prioritzarem el pes dels impostos al dels preus públics i taxes en el conjunt d’ingres-
sos de l’Ajuntament.

Reformularem l’IBI reforçant-ne la progressivitat a través del gravamen, aplicant 
mesures excepcionals a famílies en risc d’exclusió social i executarem el 50% de re-
càrrec ja previst als habitatges buits.

Introduirem un tipus del 2% a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
per intervencions de rehabilitació.

Descomptarem la inflació en el càlcul de la plusvàlua i deixarem exemptes aquelles 
transmissions d’habitatges que han perdut valor cadastral.

Incrementarem les bonificacions a la taxa de residus per l’ús de la deixalleria.

Incrementarem les bonificacions a la taxa de residus per l’ús de la deixalleria.

Aplicarem descomptes en la taxa de residus als establiments de restauració per ús d’en-
vasos reutilitzables, i per l’ús habitual dels punts de recollida municipal (punts verds).

Introduirem bonificacions a tots els preus públics per tal d’introduir la renda com a 
criteri bàsic de càlcul, començant pels preus públics del servei de subministrament 
d’aigua.

Sancionarem l’ús o transmissió d’habitatges que constitueixen una infracció molt 
greu (habitatges degradats amb perills per la seguretat, pisos sobreocupats, venda 
d’habitatges sense condicions d’habilitabilitat, assetjament immobiliari, etc), greu 
o lleu previstos a la Llei del Dret a l’Habitatge, i en destinarem la recaptació a políti-
ques socials d’habitatge.

UNA POLÍTICA 
FISCAL MÉS
JUSTA

ELS SERVEIS 
PÚBLICS COM 
A GARANTS DE 
L’EQUITAT

Defensarem les línies de primària de l’escola pública sobre l’escola concertada en les 
fluctuacions demogràfiques.

Ampliarem l’oferta de places d’escola bressol públiques i revisarem els criteris d’ac-
cés perquè compleixen garanties d’equitat.

Elaborarem el Pla Local d’Inclusió Social (en el marc del Pla Estratègia de Ciutat)  que 
incorpori  una profunda revisió del model de serveis socials de l’Ajuntament i supo-
si el “contracte social” dels premianencs i premianenques.

Combatrem l’abandonament escolar i apostarem per millorar la qualitat educativa 
oferint suport als projectes innovadors de les escoles i formació al professorat en 
pedagogies alternatives.
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Facilitarem 
l’atenció 
sanitària a 
totes les persones 
en situació de 
dependència o 
exclusió social.

Repensarem el 
Consell de Ben-
estar Social com 
a eina d’assesso-
rament, suport, 
seguiment i avalu-
ació de les políti-
ques socials. 

Apostarem pel Servei de mediació ciutadana com a mecanisme de resolució de con-
flictes entre la ciutadania.

Crearem espais de 
reunió, organit-
zació i empodera-
ment de les perso-
nes que pateixen 
problemàtiques 
socials exten-
ses així com per 
aprofitar sinèrgies 
entre grups orga-
nitzats.

Eliminarem traves burocràtiques per l’accés al dret a la Salut 
que tenim totes les persones així com possibles barreres culturals, 
facilitant els requisits d’accés a aquests serveis que depenguin de 
l’àmbit municipal. També donarem suport en mediació intercul-
tural i treball social, que pugui ajudar en la detecció de problemes 
socials i sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials i 
socials a causa de les diferències culturals o religioses.

Ha d’esdevenir una eina de treball, assessorament, suport i se-
guiment de l’Àrea de Servei a les Persones. Es tracta de posar en 
comú totes les voluntats, potencialitats i recursos per tal de millo-
rar el treball amb els col·lectius en risc d’exclusió social apos-
tant per fomentar el voluntariat, el treball comunitari i la xarxa so-
cial com eines fonamentals per encarar aquesta lluita des de tots 
els àmbits.

Un espai on es col·lectivitzin els conflictes, transformant les de-
mandes individuals en lluites col·lectives. A l’hora també ha de 
servir per donar recolzament als qui pateixen precarietat.

L’ESFORÇ 
COL·LECTIU 
COM LA MILLOR 
FORMA DE 
RESOLDRE ELS 
PROBLEMES

Renovarem i reubi-
carem les cartelle-
res municipals, i es-
tablirem espais per 
facilitar l’expressió 
de les entitats sense 
ànim de lucre.

Renovar i reubicar totes les cartelleres al carrer. Crear espais d’ex-
pressió al carrer destinats a les entitats socials, culturals i políti-
ques sense ànim de lucre (cartelleres, plafons, parets per murals...).
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Modificarem el portal d’entitats per tal que sigui un espai útil, pràctic i de qualitat 
per difondre les activitats de les entitats, associacions i moviments.

Donarem suport a les iniciatives d’oci alternatiu juvenil que no vagin dirigides a un 
oci consumista.

Defensarem polí-
tiques de coope-
ració que ajudin 
a denunciar les 
injustícies.

Respectarem el 
percentatge del 0’7 
del pressupost de-
dicat a cooperació 
internacional.

A l’hora de donar suport a polítiques de cooperació i solidaritat 
sempre tindrem en compte que aquestes vagin encaminades a de-
nunciar les injustes polítiques econòmiques, socials i nacionals 
d’aquests pobles d’origen i a enfortir el moviment popular que des 
d’aquests països per combatre les injustícies.

Garantir que, com a mínim, el 0’7 del pressupost municipal es 
destina a projectes de cooperació i solidaritat amb els pobles em-
pobrits per les guerres i el capitalisme.

Farem projectes 
pilot entre l’Ajun-
tament i les enti-
tats, moviments 
i associacions per 
tal d’introduir la 
coproducció de 
polítiques en la 
gestió municipal.

Farem projectes pilot de caràcter social amb contribucions (en 
temps, esforç, coneixement, productes, diners, innovació, etc) dels 
ciutadans, entitats, moviments i associacions als serveis pú-
blics, sigui en el moment de la seva prestació o en el del seu disseny.

Desenvoluparem 
el Pla d’Acollida 
Municipal per 
garantir que tota 
la població nou-
vinguda a Premià, 
sigui de l’origen 
que sigui, tingui 
accés a la infor-
mació bàsica del 
municipi.

Pla de rebuda de les persones que s’incorporen a la ciutat. El pla 
establirà un protocol de rebuda i es dotarà inicialment dels se-
güents instruments: Oficina permanent d’Informació i Orientació 
a les persones nouvingudes (integrada amb OAC), amb servei d’as-
sessorament sobre la llei d’estrangeria.  Dotar aquesta oficina 
d’intèrprets de llengües d’origen dels nous premianencs. Edició de 
guies bilingües (català/altres llengües) que serveixin d’informació 
sobre Premià de Mar: serveis, drets i deures, habitatge, escola, 
salut, llocs on aprendre el català, etc. Pogrames específics d’in-
formació per als professionals que atenen la població immigrant. 
Per últim, oferir cursos d’alfabetització en català.

APODERAR 
LES PERSONES 
GARANTINT·NE 
LES 
NECESSITATS 
BÀSIQUES
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Cap alumne sense menjador escolar: establirem ajuts econòmics perquè tot l’alum-
nat que compleixi els requisits tingui garantit el servei de menjador escolar.

Millorarem el procés de derivació i control del Centre de Distribució Solidària d’Ali-
ments alhora que prioritzarem l’alimentació a les famílies amb infants.

Augmentarem les beques destinades a activitats extraescolars de qualitat i que ga-
ranteixin condicions laborals dignes als seus treballadors.

Introduirem criteris de progressivitat en els preus públics de l’Escola de Música te-
nint en compte els ingressos familiars i el rendiment acadèmic musical mitjançant 
bonificacions i exempcions.

Garantirem l’obertura tot l’any del Centre Obert com a espai integrador i de cons-
trucció d’identitats dels menors en risc d’exclusió.

Crearem un espai d’atenció i lleure de la petita infància.

Designar un espai municipal que pugui acollir un Centre de Dia per tal de poder 
atendre persones amb un cert grau de dependència sense que hagin de ser ingres-
sats en un centre geriàtric, com espai complementari a la llar.

Potenciarem i donarem suport a les escoles de pares i mares.

Promourem l’edu-
cació en igualtat 
des dels 0 anys a 
l’escola i a l’entorn 
familiar.

Elaborarem un 
Pla d’igualtat de 
gènere que serà 
dissenyat, execu-
tat i avaluat amb 
participació de la 
ciutadania.

Necessitem un pla educatiu que inclogui una perspectiva trans-
versal de gènere en la qual s’eduqui en la igualtat i el trenca-
ment de rols de gènere des dels 0 anys. Cal aprofitar l’espai mixt 
de les escoles per educar en la igualtat sense distincions i procu-
rar que els més petits no reprodueixin actituds concretes pel 
gènere que els defineix. Cal també una sensibilització especial 
als adolescents contra els mateixos rols i contra el control i la 
dominació que els estudis demostren en la majoria de les seves 
relacions sexo-afectives.

Seguiment ciutadà (consell i accions) i professional (agents igual-
tat) de l’acompliment del pla.

POLÍTIQUES 
DE GÈNERE 
SÓN 
POLÍTIQUES 
PER TOTHOM
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Reforçarem els 
mecanismes de 
vigilància i perse-
cució de tot tipus 
de violències 
exercides contra 
les dones.

Cal aprofundir en les pràctiques sexistes ja sigui físiques o psi-
cològiques i actuar contundentment contra aquestes. Cal una 
política d’assistència real i urgent a qualsevol víctima de vi-
olència de gènere, no només establint mecanismes d’actuació 
sinó també amb un procés posterior d’empoderament i defen-
sa individual i col·lectiva.

 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Elaborarem cam-
panyes informa-
tives i formatives 
sobre violència 
de gènere, homo-
fòbia o qualsevol 
altra expressió del 
sistema patriar-
cal, amb xerrades, 
fòrums i accions 
de sensibilització i 
visualització.

Garantir els 
serveis de la 
dependència.

La violència de gènere es redueix de forma continuada als assas-
sinats i les agressions físiques, tot i així, considerem que és im-
portant obrir el ventall i sensibilitzar la societat quant a totes 
les formes d’agressió patriarcals ja sigui el control en una rela-
ció, la determinació de tasques per gènere o la impossibilitat de 
conciliació familiar. A més, aquesta sensibilització ha de conte-
nir una resposta contundent a l’homofòbia i una defensa de 
totes les orientacions sexuals de les persones.

Els serveis a la dependència han de garantir una vida digna per 
a totes les persones que necessiten d’aquests, tot i això, cal reivin-
dicar que majoritàriament recauen en les dones, i com a tal, les 
tasques de cures s’entenen per definició com un servei a la depen-
dència definit. Per això, cal reconèixer-les, dignificar-les i pro-
fessionalitzar-les com a una feina més, trencant alhora els rols 
associats.
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UN POBLE 
DEL QUAL 
FORMAR-NE 
PART
La memòria històrica, l’espai 
públic, l’educació i la cultura han 
de ser els fils conductors que 
facin que tothom se senti arrelat a 
Premià. Formar part de la mateixa 
comunitat és un element bàsic per 
a la convivència i pel foment al 
respecte a allò que és de tots.

4



CONÈIXER EL 
PASSAT PER 
ENTENDRE EL 
PRESENT

UN POBLE DEL QUAL FORMAR·NE PART

 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Mantenir la 
identitat del 
poble i la 
memòria 
històrica.

Fomentar la 
transmissió de 
coneixements 
entre gent gran i 
joves.

Impulsarem un 
gran centre de 
documentació a 
la fàbrica del Gas.

Promourem 
la conservació 
i catalogació 
d’edificis, antics, 
emblemàtics i 
singulars.

Preservació del passat pescador, mariner, agrícola, d’oficis ar-
tesans, obrer, industrial, comercial, associatiu i la memòria 
dels fluxos poblacionals que han determinat la identitat premi-
anenca. Per exemple: promocionar el lleure marí i recuperar-ne 
patrimoni (preservació de les barques de pescadors, subhasta del 
peix, etc.), potenciar la identitat agrícola a través d’horts urbans o el 
passat obrer preservant Can Sanpere com a bé cultural d’interés 
local. Impulsar la recopilació de testimonis de la gent gran que 
puguin transmetre vivències i fets que ajudin a comprendre a les 
futures generacions la realitat històrica de Premià de Mar. Preser-
var la memòria de les realitats laborals, econòmiques o socials 
que desapareixen i documentant-les.

Defensem que a la fàbrica del Gas hi hagi un gran centre de docu-
mentació de la història local i la història industrial, obert a la 
consulta dels ciutadans. Alliberarem espais de les les dependències 
administratives i traslladarem l’arxiu municipal juntament amb 
l’arxiu històric al costat del museu. Impulsarem la creació d’un ar-
xiu d’història i tècnica industrial de referència a partir de diver-
sos fons documentals existents al MEP. 

Ampliar la catalogació d’edificis protegits, promovent la reha-
bilitació dels edificis antics en estat ruïnós (cases de cós, masies, 
etc.) per blindar-los davant d’interessos especulatius.
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Dur a terme activitats intergeneracionals, per exemple establir 
convenis de col·laboració amb l’àmbit educatiu per dur a terme 
treballs de recerca i divulgació de la memòria històrica en col-
laboració entre els instituts i les entitats de gent gran, també crear 
tallers de formació entre grans i joves (noves tecnologies i oficis).



 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Visualitzarem 
els diferents 
col·lectius en les 
celebracions que 
es duen a terme 
a Premià de Mar, 
incloent descen-
tralització 
d’alguns actes.

Potenciarem les 
zones d’exercici 
físic a l’aire lliure.

Promourem la 
xarxa ciutadana.

Impulsarem 
debats sobre la 
convivència.

Campanya sen-
sibilitzadores 
sobre comporta-
ment cívic res-
pecte la tinença 
d’animals.

Modificar 
l’ordenança de 
civisme.

Treballarem per 
un pacte local per 
facilitar l’exercici 
de les creences i 
cultes de tota la 
ciutadania.

Treballarem per a la dinamització de barris del poble en els quals 
avui en dia no hi transcorre ni s’hi planifica cap de les activitats 
culturals promogudes per l’Ajuntament. 

Incrementarem els itineraris lúdics per a l’exercici físic la seva 
senyalització per millorar la convivència i garantir l’ús compartit i 
lúdic de l’espai públic.

Amb l’objectiu que els premianencs se sentin partícips de la plaça 
i del carrer, dissenyant també places i espais públics menys durs 
que hi facilitin la vida. Defensar el treball de coneixement entre 
persones: trobades temàtiques, activitats recreatives, etc. 

Promoure debat en àmbits diversos: escoles, institut, esplais, 
mesquita i esglèsies, biblioteques, etc.

Desenvolupar els mecanismes necessaris, de manera consensuada 
amb les entitats protectores d’animals, per frenar el maltracta-
ment dels animals de companyia, així com engegar campanyes de 
sensibilització en aquesta mateixa direcció. Potenciar els espais 
d’esbarjo de gossos com a zones de relació social i formació cívica 
per als propietaris d’animals de companyia.

Dur a terme un procés participatiu per arribar a un acord entre usu-
aris i afectats que equilibri necessitat d’oci nocturn al municipi que 
eviti que els joves s’hagin de desplaçar i el soroll derivat d’aquest.

Acord ciutadà entre les diferents confessions religioses, els ac-
tors socials i els representants polítics per garantir el respecte i 
l’exercici dels diferents les creences i cultes.

RECUPERAR 
L’ESPAI PÚBLIC 
COM A LLOC DE 
CONVIVÈNCIA

28 UN POBLE DEL QUAL FORMAR·NE PART



 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Lluitarem contra 
la xenofòbia 
dins i fora de 
l’Ajuntament.

Elaborarem una oferta d’activitats d’utilitat acadèmica a nivell de poble que posin 
en relació totes les escoles de Premià (olimpíades, concursos, dies mundials, etc.)

Impulsarem casals d’estiu amb activitats conjuntes entre escoles, amb qualitat pe-
dagògica, condicions laborals dignes i enriquidors pels infants.

Generarem 
espais de relació 
entre els esplais/
caus i centres 
educatius perquè 
aquests puguin 
promocionar 
aquest model de 
lleure.

Elaborarem un 
Pla Educatiu 
d’Entorn i pro-
mourem el model 
de comunitats 
d’aprenentatge 
a les escoles de 
Premià.

Potenciarem 
el treball 
comunitari des 
dels centres 
educatius.

Tant al carrer com a la sala de plens. Campanyes i discursos per 
desenmascarar el feixisme organitzat amb arguments. Donar a 
conèixer a qui beneficia i a qui perjudica la immigració, així com 
combatre els tòpics falsos existents. Campanyes antirumors: 
Campanyes per a desestigmantizar espais i col·lectius.

Promourem que els estudiants de l’institut realitzin pràctiques 
com a monitors en el lleure. Per altra banda facilitar les instal-
lacions dels centres públics perquè els dinamitzin durant els caps 
de setmana.

Oferir als docents de les escoles públiques recursos i formació en 
metodologies pedagòiques que fomentin la interacció dels diver-
sos actors de la comunitat com a sistema per a millorar l’educació 
dels infants i joves.

Projectes de vinculació dels centres educatius amb les entitats 
del seu entorn mitjançant projectes d’Aprenetatge Servei (APS).
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L’EDUCACIÓ 
COM A PRIMER 
VINCLE A LA 
COMUNITAT



 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Recolzarem els 
canvis pedagò-
gics i millorarem 
la imatge dels 
centres educa-
tius, en especial 
de l’institut.

Promourem 
l’obertura dels 
patis dels centres 
educatius el cap 
de setmana.

Promourem 
l’esport de base.

Crearem un punt estable d’informació sobre sexualitat i sobre el consum de dro-
gues de cara al jovent.

Facilitarem 
l’obtenció dels 
llibres o 
materials 
educatius a les 
famílies.

Finalitzarem i 
executarem el Pla 
d’equipaments.

Els canvis de fons que volem recolzar en l’educació secundària 
han d’anar acompanyats d’una bona comunicació per trencar 
certs prejudicis sobre l’escola pública. Farem visibles les bones 
pràctiques dels centres educatius públics de Premià de Mar.

Convertir els patis dels centres educatius en un espai d’educació 
en el lleure. Per fer-ho cal posar en relació diversos actors socials i 
educatius que omplin de contingut els patis.  

Potenciarem l’esport infantil i juvenil des de les escoles. Donarem 
suport a les iniciatives d’esport que es practiquin en jornades lu-
dicofestives. Apostarem per la pràctica d’esports basats en la col-
laboració i no en la competició. Prioritzarem les subvencions a 
l’esport infantil i de base pel seu valor social.

Subvencionar  amb criteris d’equitat els llibres escolars, perme-
tent que les escoles triïn el format d’aquests. Promoure programes 
per reutilitzar llibres i materials entre alumnes i cursos, i tendir 
cap a un model de recursos educatius que redueixin els costos 
dels llibres convencionals venuts per les grans editorials. 

Replantejament de l’ús dels equipaments socials com a recursos 
integrats i polivalents, incloent l’autogestió com a model d’orga-
nització.

ELS 
EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 
COM A ESPAIS 
D’APRENEN·
TATGE I 
CREACIÓ.
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Recolzarem un 
pla per a la 
lectura de la 
Biblioteca Martí 
Rosselló i 
Lloveras.

Recolzarem 
l’Escola de 
Música per 
garantir 
l’educació 
musical.

Potenciarem 
el Museu 
d’Estampació i 
consolidar-hi 
un equip.

Complir, a llarg termini, els estàndards recollits al Mapa de Lec-
tura Pública de Catalunya (2008) pel que fa a aspectes com el fons; 
augmentar el fons actual de manera progressiva fins arribar als 
55000 documents de manera equitativa entre llibres, publica-
cions periòdiques i materials audiovisuals. Habilitant punts de 
lectura a diferents espais i localitzacions. A l’estiu, oferir el servei 
Biblioplatja i/o Bibliopiscina. Apostar per l’alfabetització digital 
i l’ús de les TIC en els col·lectius que no en té coneixements o vol 
ampliar-los, contribuint així a la promoció de la igualtat d’accés 
i de coneixement a les noves eines tecnològiques. Atendre les 
demandes de col·lectius amb necessitats especials, oferint mate-
rials en braille i LSC. Promoure programes de préstec i lectura a 
domicili, així com col·laborar amb entitats com la ONCE, l’Associa-
ció Segle XXI i la Regidoria de Serveis Socials per atendre de manera 
més específica les necessitats d’aquests col·lectius. Oferir als insti-
tuts i escoles programes de formació als alumnes en competènci-
es relatives a la cerca, localització i processament de la informació, 
per tal d’ajudar-los a desenvolupar tasques i cercar la informació 
per l’elaboració dels Treballs de Recerca (Batxillerat) o els Crèdits de 
Síntesi i Projectes de Recerca (ESO).

Recolzar l’Escola de Música com a escola pública que garanteixi 
l’accés d’infants, joves i adults a l’educació musical. Millorar-ne 
les instal·lacions, fer actuacions de manteniment de l’edifici i mi-
llorar la insonorització i sonoritat de les aules. Revisar les quotes 
que paguen les famílies i bonificar els preus amb criteris d’equitat 
contra l’elitització de l’escola.

Creació d’un equip professional estable, que documenti i estudii 
el fons i en base a això desenvolupi projectes i aconsegueixi finança-
ment, consolidar la vinculació a la xarxa de museus de la ciència i la 
Tècnica de Catalunya, potenciar tant el Museu d’Estampació com el 
Museu Romà i l’Arxiu tècnic i industrial. Potenciar la vinculació amb 
les escoles del municipi i de la comarca. Potenciar la vinculació amb 
les universitats i la relació amb altres museus equivalents a nivell euro-
peu i internacional explorant la coproducció de projectes i exposici-
ons. Fer un pla de voluntariat per col·laborar al museu i l’arxiu munici-
pal en tasques d’inventari, catalogació, documentació i digitalització.
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Crearem una aula 
de teatre de 
titularitat 
pública.

Impulsarem polí-
tiques de suport a 
la creació visual i 
plàstica.

Crearem un Pla 
estratègic de la 
Cultura.

Revisarem la 
gestió de
l’Amistat.

Donarem 
suport a fer de 
Can Manent la 
Casa de la Festa 
i de la cultura 
popular.

Durem la 
cultura popular 
als centres 
educatius.

La creació d’un espai de referència per a la formació i creació tea-
tral amb l’adequació de l’espai per poder-ne assumir les funcions i 
establir-hi vincles permanents amb el teatre de l’Amistat.

La creació d’un espai de referència per a la formació i creació tea-
tral amb l’adequació de l’espai per poder-ne assumir les funcions i 
establir-hi vincles permanents amb el teatre de l’Amistat.

Que inclogui l’elaboració de projectes educatius, el suport a les 
entitats culturals, el lloguer i cessió d’espais per a la creació, i les 
subvencions i convenis.

Revisió del reglament de funcionament de l’equipament on hi 
figurin clarament punts tant importants com la disponibilitat que 
tindran les entitats del poble per fer ús de les noves instal·lacions, 
el plantejament general de l’agenda d’activitats del nou equipa-
ment, i els recursos econòmics per a la solvència del nou centre. 
A més a més, s’han de millorar els mecanismes de participació 
de la ciutadania organitzada en el disseny i planificació de la pro-
gramació.

Recolzar el projecte de DeBòlit per fer de Can Manent la Casa de 
la Festa com un equipament cultural que permet la conservació 
dels elements del Seguici Popular i Festiu de Premià de Mar. Un lloc 
on es conserven i exposen els elements patrimonials del Segui-
ci Popular i Festiu. I també un espai on trobar-se, assajar, reunir-se 
i organitzar els diferents actes, un espai on guardar, exposar...el 
material de les diferents colles, un punt de trobada i relació de les 
persones que formen i participen en les diferents colles del Seguici 
Festiu de Premià de Mar.

Crear tallers explicatius de la cultura popular premianenca als 
centres educatius de la població, així com també editar materials 
de suport per aquests on s’expliquin les .

LA CULTURA 
POPULAR 
COM A TRET 
IDENTITARI 
CLAU
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Potenciarem el 
“Rebombori”com 
a festival de folk.

Crearem un 
protocol de Festa 
Major per 
blindar-ne el 
contingut i 
estructura.

Crearem un 
consell de Festa 
Major que agrupi 
i coordini les 
diferents 
comissions.

Dignificarem la 
festa major 
d’hivern.

Fer del “Rebombori” l’esdeveniment folk del Maresme i obrir-lo 
a la participació d’altres entitats de la població així com de pobla-
cions veïnes.

Organitzar i garantir la supervivència del fil argumental de la 
Festa Major a través d’un Protocol de Festa Major elaborat per 
voluntaris i tècnics de l’àrea de cultura i festes amb experiència dins 
de l’organització de la festa i aprovat posteriorment pel Ple Munici-
pal. Fer constar en aquest protocol tots els detalls sobre el fil argu-
mental genèric de pirates i premianencs i els principals aspectes 
a respectar sobre el guió; l’estructura de la festa, els elements de la 
festa i els itineraris dins les cercaviles; la tipologia d’actes, el guarni-
ment dels carrers; així com també els passos a seguir per a la possi-
ble revisió d’aquest protocol. Garantir que el dia de Festa Major, 10 
de juliol, coincident amb la festivitat de Sant Cristòfol, patró de 
la vila, sigui dia de festa local exceptuant aquelles ocasions en què 
s’escaigui en diumenge, ocasió per la qual el Ple Municipal decidirà 
quin dels dies de festa major és el més adequat per fer-lo festiu.

Crear un sol consell coordinador de Festa Major amb les cor-
responents comissions (pirates i premianencs, actes d’arrel tradi-
cional, música i concerts, actes per a gent gran, altres actes). Així 
mateix, crear un reglament d’aquest consell on se’n detalli la 
composició, les funcions i el funcionament. En aquest marc cal po-
tenciar i protegir el paper del voluntariat implicat en l’organit-
zació de la Festa Major, garantint el seu paper decisori en les princi-
pals actuacions de Festa Major.

Replantejar la festa de carnestoltes i emmarcar-la en el nou context 
que ens ofereix la Festa Major d’hivern. Escollir el divendres de car-
nestoltes com a segona festa local. Oferir una programació d’actes 
de qualitat i sota cobert, fent participar les diferents entitats de la 
població en l’organització dels actes. Traslladar la rua de disfresses a 
dissabte i acabar-la al pavelló, on seguidament s’organitzi un bon ball 
de carnaval. Recuperar el ball de divendres a l’Amistat com a punt 
emblemàtic i moment transcendental de la festa. Aprofitar els per-
sonatges dels Penja-culpes per difondre el passat industrial i tèxtil a 
Premià de Mar. Donar a conèixer els personatges i, conseqüentment, 
la història de les fàbriques als centres educatius de Premià de Mar.
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UN POBLE 
QUE IMPULSA 
CANVIS CAP 
ENFORA
Volem un municipi influent, més 
integrat en el seu entorn immediat 
i que participi activament en les 
diferents lluites en defensa del 
territori. Alhora, des de Premià, 
hem de treballar activament per a 
aconseguir l’alliberament nacional 
i canviar d’arrel el sistema de 
relacions polítiques, econòmiques,
socials i culturals vigents.

5



UN PREMIÀ DE 
MAR INTEGRAT 
AL BAIX 
MARESME

SUPERAR ELS 
LÍMITS 
TERRITORIALS 
ABSURDS

 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Potenciarem 
xarxes de 
comunicació 
bàsica entre 
pobles i accés al 
Parc Serralada 
Litoral.

Corredor biològic 
en l’espai entre 
Premià de Mar-El 
Masnou.

Participació en 
els organismes 
de gestió del Parc 
Serralada Litoral.

Potenciar el 
transport públic 
a la Vall de Sant 
Mateu en cap de 
setmana (entre 
els municipis de 
Premià de Dalt, 
Vilassar de Dalt i 
Premià de Mar).

Pla comarcal del 
litoral.

Creació d’Oficina 
Administrativa 
compartida 
al Barri Santa 
Anna-Tió amb 
Premià de Dalt.

Creació, arranjament i enllumenat d’una densa xarxa de camins, 
vies i carrils bici interconnectats a través de tots els municipis 
veïns i llocs d’interès fent possible el desplaçament entre qualsevol 
municipi i la connexió entre Premià de Mar i la seva muntanya. 
Sistema de connexió amb carrils bicis segregats dels cotxes, amb 
itineraris propis. Pacificació del Camí del mig amb espai segre-
gat pels vianants i ús veïnal, agrícola i d’accés industries però no 
substitut N-II.

Promoure la preservació dels espais naturals i agrícoles que res-
ten entre ambdós municipis i serveixen de corredor entre la Serra-
lada Litoral i el Mar.

Sol·licitar l’incorporació de l’Ajuntament de Premià de Mar en el 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

Incrementar la freqüència del servei d’autobús en dissabte i 
instaurar-los en diumenge, sigui a través de l’AMTU o mitjançant 
mecanismes de contractació directa. Que permeti als veïns de la Vall 
de Sant Mateu venir a fer vida a Premià de Mar en transport públic. 

Impulsar el disseny d’un pla comarcal del litoral que tingui en 
compte tots els aspectes concurrents (ferrocarril, xarxa viària, 
passeigs, recuperació de les aportacions del Tordera i de les rieres, 
ecosistemes litorals, actuació respecte als ports, etc.)

Aquesta Oficina seria una OAC dels dos Ajuntaments on cada 
ciutadà faria les gestions al municipi que li pertoqui però en el ma-
teix edifici.

35UN POBLE QUE IMPULSA CANVIS CAP ENFORA



 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Abordar de 
forma 
compartida les 
problemàtiques i 
les intervencions 
a Can Vilar.

Pla de Barris.

Mancomunació 
de serveis amb 
municipis 
limítrofs.

Redacció d’un pla 
urbanístic 
comarcal.

Preservació 
espais agrícoles 
i creació d’horts 
urbans.

Estudi del 
desmantella-
ment del port i 
suspensió de la 
regeneració de 
platges.

Accions 
jurídiques contra 
ADIF per fer 
l’estació 
accessible 
i segura.

Tota actuació que es realitzi al nou barri de Can Vilar ha de ser 
consensuada entre els dos municipis i s’ha de crear mecanismes 
de coordinació i gestió conjunta.

Redefinir el Pla de Barris de Santa Anna-Tió i executar-ne les ac-
cions de caràcter social amb dotació econòmica pròpia.

Conveniar la gestió compartida dels espais de trama urbana con-
tinua que es troben en els límits de Premià de Mar i Premià de Dalt: 
Polígon, Can Vilar i Cotet/Santa Anna. Polítiques d’aparcament, 
grans inversions, clavegueram, recollida de residus, policia local, etc.

La redacció i aprovació d’un Pla d’Ordenació Territorial i Ur-
banístic de la Comarca del Maresme que resulti d’un procés de 
debat entre Generalitat-Consell Comarcal- Diputació i els Ajunta-
ments amb col·lectius i sectors socials diversos. Dins aquest fer 
un pla d’usos del Baix Maresme.

Defensar els pocs espais agrícoles que queden al Baix Maresme i 
promoure’n la creació de nous.

Estudi de la viabilitat econòmica (explotació, instal.lació i man-
teniment de sistemes de by- pass, altres possibles complements de 
regeneració de platges, etc.) i de l’impacte ambiental del port es-
portiu. Mentrestant exigir a la concessionària del Port el compli-
ment de les mesures d’impacte ambiental. 

Emprendre accions jurídiques contra ADIF per l’incompliment 
de les normatives d’accessibilitat i seguretat a l’estació de tren.

DEFENSAR ELS 
INTERESSOS 
DEL TERRITORI
EN EL SEU 
CONJUNT
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FOMENT 
D’UN ESPAI 
ECONÒMIC
COMARCAL

 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Millorar la co-
municació amb 
Vilassar i Masnou 
pel litoral. 

Tancament de la 
incineradora de 
residus.

Gratuïtat de la 
C-32 i pacificació 
de la N-II.

Aposta 
municipalista.

Superar el règim 
del 78.

Connectar el Passeig Marítim fins al terme municipal de Vilassar 
de Mar, a través d’un camí de fusta senyalitzat, segregat de la via del 
tren i apte pel passeig a peu o amb bicicleta. Defensar la segregació 
de les bicicletes i els vianants amb carrils propis al passeig marí-
tim/litoral fins a Barcelona. 

Promoure al Consorci de Residus un calendari per al tancament de 
la incineradora. Mentrestant fiscalitzar des de l’Ajuntament el seu 
ús i informar als veïns de les emissions i els estudis d’impacte, 
així com els usos indeguts com la crema de materials reciclables.

Defensa de la gratuïtat de la C-32 i pacificació de la N-II. L’oposi-
ció a l’ampliació de carrils i extensió de la concessió de l’auto-
pista i donar suport explícit a les entitats i plataformes que tre-
ballin en aquesta mateixa direcció. Encetar un projecte per reduir 
l’impacte acústic i mediambiental que causa la presència de l’ac-
tual autopista.

Treballar per una aplicació real del principi de subsidiarietat. 
Allò que es pugui decidir i gestionar a nivell municipal que no es 
faci a nivells superiors si no és per consertació dels municipis. Con-
trol i participació municipal en els àmbits polítics supramunici-
pals. Promoure un canvi de la llei de bases de règim local (i oposició 
a la LRSAL) que reconegui l’autonomia municipal i garanteixi un 
finançament sostenible i viable dels ens locals (control i execució 
d’un terç de la despesa pública), sota principis d’equitat entre els 
municipis. Reconeixement dels béns municipals com a béns 
comuns que requereixen una gestió transparent i oberta a la parti-
cipació del poble. Respecte i promoció dels espais d’autogestió i 
gestió ciutadana directa. 

Reconèixer l’àmbit municipal i l’Ajuntament com a institució del 
poble, com un àmbit de transformació institucional que pot im-
pulsar amb altres municipis la superació del règim de la consti-
tució espanyola del 1978 a través de la radicalitat democràtica, 
la denúncia del deute il·legitim, dels mecanismes de corrupció i, 
si cal, de la insubmissió i desobediència institucional.
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 Línia estratègica   Proposta   Descripció

Suport al procés 
d’independència 
per canviar-ho 
tot.

Entenem el procés independentista com el camí a seguir per cons-
truir un nou país amb mecanismes per fer front a la corrupció 
generalitzada, les estructures d’estat excessivament burocratit-
zades, els privilegis d’uns pocs i la pobresa de molts, els desnona-
ments, dels ERO, el sexisme, els adoctrinaments, les morals retrò-
grades, el racisme i la xenofòbia; i, pel contrari, farem de Catalunya 
un espai permeable per aquelles polítiques que impliquin generar 
pensaments de llibertat, de solidaritat, de convivència i de res-
pecte, de participació i, al capdavall, de felicitat. Entenem que el 
compromís social ha d’anar estretament lligat al compromís naci-
onal. Defensem la transformació dels sistemes públics de salut o 
educació per nodrir-los de qualitat i recursos i garantir-ne la uni-
versalitat. Igualment entenem que el procés de ruptura amb l’es-
tat espanyol s’ha de fer de forma radicalment democràtica, i, per 
aquest motiu, reivindica la necessitat de desplegar mecanismes 
de participació ciutadana i de control del procés sobiranista des 
del carrer i no des dels despatxos. Cercant regenerar i reinventar 
l’actual sistema polític.
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