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En les següents pàgines us presentem algunes de les propostes que 
incorpora el nostre programa electoral. A Crida Premianenca ente-
nem que un programa electoral és un document flexi-
ble, dinàmic, viu i que, per tant, muta amb el temps, 
adaptant-se a l’evolució de la realitat i a les situacions 
que col·lectivament haguem d’afrontar.

Aquestes propostes són alguns dels reptes que ens 
plantegem avui per als propers quatre anys. Són 
propostes que han sorgit del procés participatiu, el qual 
s’inicià al febrer amb les Jornades de treball munici-
palistes COP 2015 i es va continuar durant dos mesos mitjançant la 
plataforma virtual wikipremianenca.cat. Fent ús d’aquests mitjans 

les persones van poder compartir i debatre sobre les seves preocu-
pacions i convertir-les en les propostes que hem recollit. El procés 

també s’ha enriquit de les diferents problemàtiques 
que ens han fet arribar les persones preocupades per al-
guna qüestió a Premià i d’allò après al llarg dels quatre 
anys com a formació de l’oposició. Un procés que no 
s’acaba amb aquest programa sinó que serà aprofun-
dit els anys vinents per tal de continuar abordant els 
nostres reptes.

Aquí teniu algunes de les nostres propostes per a les 
eleccions municipals de 2015. Les podeu descobrir totes a: 
http://programa.cridapremianenca.cat 

Ens mereixem un poble on la persona sigui el centre de 
la vida. Volem un Premià amable, actiu i pensat al ser-
vei de la comunitat. L’espai públic ha d’estar dissenyat i 

mantingut amb les persones com a principals protago-
nistes, i la proximitat al comerç i als serveis ha de ser un 
valor clau.

Punt i a part. Governem-nos

Un poble per viure’l

La persona al centre de la vida del poble
aApostem per la peatonalització definitiva 
al Casc Antic i creació d’aparcaments disuas-
soris en punts estratègics del voltant.
aFarem un sistema de tancament al trànsit 
en cap de setmana de carrers no peatonalit-
zats (Mercè, Jacint Verdaguer i Enric Granados) 
amb caràcter rotatiu per dinamitzar el comerç i 
la vida a l’espai públic.
aDignificarem el passeig marítim i els ac-
cessos a la platja.
L’aprofitament de recursos com a principi
aImplantarem la recollida porta a porta al 
Casc Antic i Can Pou.
aCrearem un magatzem per Recuperar, Reci-
clar i Reutilitzar objectes que inclogui un es-
pai d‘autorreparació.

aAprovarem una ordenança de foment i re-
gulació de les energies renovables per noves 
edificacions i rehabilitacions d’obra major.

Una relació més equilibrada 
entre allò urbà i allò natural

aProtegirem la vegetació autòctona i pro-
mourem l’augment de la diversitat d’espècies 
d’arbres en espais públics (parcs, terrasses, etc).
aCrearem una xarxa de pipicans a diverses 
zones del poble i espais amplis d’esbarjo per a 
gossos.

L’urbanisme al servei del comú
aDefensarem Can Sanpere com un espai 
100% públic que decideixi els seus usos en 
un procés participatiu, en el que apostem per 
una gran zona verda, equipaments no bu-
rocràtics, protecció del patrimoni arqui-

tectònic i un Centre Social Autogestionat 
per la gent.
aFarem un pla de camins escolars i ciutat 
educadora.
aExecutarem el Pla Local d’Habitatge com a 
eina d’una política social que permeti detec-
tar i posar en el mercat l’habitatge buit.L’e                
L’economia social com a model de futur
aPotenciarem el comerç local i no perme-
trem noves superfícies comercials inne-
cessàries.
aCrearem un viver d’empreses que combini 
diferents tipus d’activitat econòmica (indus-
trial, oficina, etc).
aObrirem un procés de deliberació i decisió 
col·lectiva sobre el futur del polígon indus-
trial de Torrent Malet.
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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 mecanis-

mes 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.

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.

Un poble que es governa

Un poble que lluita contra les desigualtats

Participació per proposar, 
deliberar i decidir (qualitat democràtica)
aDistribuirem les subvencions i els convenis 
a entitats de manera justa i transparent a tra-
vés d’un sistema d’avaluació i decisió obert 
que tindrà en compte el valor social de cadascu-
na d’elles.
aImpulsarem els pressupostos participatius 
on la ciutadania i les entitats decideixin sobre 
els grans blocs de priorització de les despeses.
aCrearem el Consell del Poble i promou-
rem Assemblees Ciutadanes com una via 
directa per argumentar propostes i deliberar 
col·lectivament.

Generar coneixement per a 
la presa de decisions

aImpulsarem una auditoria del deute oberta 
a la participació ciutadana.
aCrearem una unitat de planificació i avalua-

ció que donarà suport tècnic en l’elaboració, se-
guiment i avaluació de tots els plans i serveis 
municipals, i difondrà aquesta informació.
aPromourem la publicació periòdica 
d’informació comprensible sobre la tasca 
municipal.
aGarantirem el lliure accés i reutilització de les 
dades i documents generats per l’Ajuntament.

El Ple com a àgora
aPromourem plens monogràfics sobre de-
terminades àrees donant sentit al ple com a es-
pai on conflueixen les idees i propostes .
aMillorarem la intervenció de la ciutadania als 
plens: qualsevol ciutadà o ciutadana podrà pro-
posar intervencions sobre l’ordre del dia fins al dia 
abans; la intervenció, a diferència de com és ara, 
es farà abans de les intervencions dels represen-
tants dels grups polítics i de la votació perquè els 
arguments exposats s’hagin de tenir en compte.

Un compromís ètic amb la col·lectivitat
aEns autoimposem la limitació de man-
dats, de sous i la no duplicitat de càrrecs.
aPublicarem els comptes de la candidatura 
i declaració d’interessos dels regidors.
aPromourem les assemblees de barri i 
crearem la figura dels regidors de barri.

Els recursos públics com a bé comú
aFarem un pla per rescatar la concessió 
i municipalitzar el servei d’aigües bus-
cant l’eficàcia, l’estalvi, l’abaratiment per 
trams i l’accés com a servei bàsic.
aEstudiarem la recuperació de la ges-
tió de les zones d’aparcament per fer-
ho des de l’ajuntament amb un criteri 
d’abaratiment de quotes i com a recurs 
per treure els aparcaments dels carrers 
per millorar la via pública com espai per 
viure’l.

Una política fiscal més justa
aIntroduirem bonificacions a tots els preus 
públics, tenint en compte la renda com a criteri 
bàsic de càlcul, començant pels preus públics 
del servei de subministrament d’aigua.
aAplicarem descomptes en la taxa de resi-
dus als establiments de restauració per ús 
d’envasos reutilitzables, i per l’ús habitual dels 
punts de recollida municipal (punts verds).
aReformularem l’IBI reforçant-ne la pro-
gressivitat, aplicant mesures excepcionals a fa-
mílies en risc d’exclusió social i executarem el 
50% de recàrrec ja previst als habitatges buits.

Els serveis públics com 
a garants de l’equitat

aDefensarem les línies de primària de 
l’escola pública sobre l’escola concertada en les 
fluctuacions demogràfiques.
aElaborarem el Pla Local d’Inclusió Social que 
incorpori una profunda revisió del model de ser-
veis socials de l’Ajuntament i suposi el “contracte 
social” dels premianencs i premianenques.

aRepensarem el Consell de Benestar Social 
com a eina d’assessorament, suport, seguiment 
i avaluació de les polítiques socials

L’esforç col·lectiu com la millor
 forma de resoldre els problemes

aCrearem espais de reunió, organització i 
empoderament de les persones que pateixen 
problemàtiques socials extenses així com per 
aprofitar sinèrgies entre grups organitzats.
aModificarem el portal d’entitats per tal que 
sigui un espai útil, pràctic i de qualitat per di-
fondre les activitats de les entitats, associacions 
i moviments.
aDonarem suport a les iniciatives d’oci alter-
natiu juvenil que no vagin dirigides a un oci 
consumista.

Empoderar les persones 
garantint-ne les necessitats bàsiques

aCap alumne sense menjador escolar: es-
tablirem ajuts econòmics perquè tot l’alumnat 
que compleixi els requisits tingui garantit el 
servei de menjador escolar.

aIntroduirem criteris de progressivitat en 
els preus públics de l’Escola de Música tenint 
en compte els ingressos familiars mitjançant 
bonificacions i exempcions.
aDesignarem un espai municipal que pugui 
acollir un Centre de Dia per tal de poder aten-
dre persones amb un cert grau de dependència 
sense que hagin de ser ingressats en un centre 
geriàtric i com un espai complementari a la llar.

Polítiques de gènere són 
polítiques per tothom

aPotenciarem la regidoria d’Igualtat perquè vet-
lli per aplicar la perspectiva de gènere de mane-
ra transversal en totes les polítiques públiques de 
l’Ajuntament.
aElaborarem un Pla d’igualtat de gènere que serà 
dissenyat, executat i avaluat amb participació de la 
ciutadania.
aElaborarem campanyes informatives i formati-
ves sobre violència de gènere, opció sexual o qualse-
vol altra expressió del sistema patriarcal, amb xerra-
des, fòrums i accions de sensibilització i visibilització.
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Conèixer el passat per entendre el present
aFomentarem la transmissió de coneixe-
ments entre gent gran i joves.
aPromourem la conservació i catalogació 
d’edificis antics, emblemàtics i singulars.

Recuperar l’espai públic com 
a lloc de convivència

aTreballarem per un pacte local per facilitar 
l’exercici de les creences i cultes de tota la 
ciutadania.
aLluitarem contra la xenofòbia dins i fora 
de l’Ajuntament.
aPromourem campanyes sensibilitzadores 

sobre comportament cívic, especialment res-
pecte la tinença d’animals utilitzant els seus es-
pais d’esbarjo com a espais de formació cívica.
L’educació com a primer vincle a la comunitat
aElaborarem un Pla Educatiu d’Entorn 
i promourem el model de comunitats 
d’aprenentatge a les escoles de Premià.
aPromourem l’obertura dels patis dels cen-
tres educatius el cap de setmana.

Els equipaments municipals com a 
espais d’aprenentatge i creació

aFinalitzarem i executarem el Pla 
d’equipaments.

aRecolzarem l’Escola de Música per garantir 
l’educació musical i farem actuacions de millo-
ra de les instal·lacions.
aRecolzarem un pla per a la lectura de la Bi-
blioteca Martí Rosselló i Lloveras.
aPotenciarem el Museu d’Estampació i hi 
consolidarem un equip.

La cultura popular com a 
tret identitari clau

aCrearem un Pla Estratègic de la Cultura.
aDonarem suport a fer de Can Manent la 
Casa de la Festa i de la cultura popular.
aDurem la cultura popular als centres educatius.

La memòria històrica, l’espai públic, l’educació i la cul-
tura han de ser els fils conductors que facin que tothom 
se senti arrelat a Premià. 

Formar part de la mateixa comunitat és un element bà-
sic per a la convivència i pel foment el respecte a allò 
que és de tots.

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 tre-

ballar activament per a aconseguir l’alliberament nacional 
i canviar d’arrel el sistema de relacions polítiques, econò-
miques, socials i culturals vigents.

Un poble del qual formar-ne part

Un poble que impulsa canvis cap enfora

Un Premià de Mar 
integrat al Baix Maresme

aCreació, arranjament i enllumenat d’una 
densa xarxa de camins, vies i carrils bici in-
terconnectats a través de tots els municipis 
veïns i llocs d’interès fent possible el desplaça-
ment entre qualsevol municipi i la connexió 
entre Premià de Mar i la seva muntanya
aImpulsarem el disseny d’un pla comarcal 
del litoral que tingui en compte tots els as-
pectes concurrents: ferrocarril, xarxa viària, 
passeigs, recuperació de les aportacions del 
Tordera i de les rieres, ecosistemes litorals i ac-
tuació respecte als ports.
aPotenciar el transport públic a la Vall de 
Sant Mateu en cap de setmana (entre els muni-
cipis de Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Pre-
mià de Mar)

Superar els límits territorials absurds
aCrearem una oficina administrativa com-
partida amb Premià de Dalt al Barri Santa An-
na-Tió per facilitar les gestions a la ciutadania.

aMancomunarem serveis amb els munici-
pis del voltant i gestionarem de manera com-
partida els espais de trama urbana conti-
nua que es troben en els límits de Premià de 
Mar i Premià de Dalt.

Defensar els interessos del 
territori en el seu conjunt

aDefensarem els pocs espais agrícoles que 
queden al Baix Maresme i en promourem la 
creació de nous.
aEmprendrem accions jurídiques contra 
ADIF per l’incompliment de les normatives 
d’accessibilitat i seguretat a l’estació de tren.
aDefensem la gratuïtat de la C-32 i pacifica-
ció de la N-II, l’oposició a l’ampliació de ca-
rrils i extensió de la concessió de l’autopista i 
donem suport explícit a les entitats i platafor-
mes que treballin en aquesta mateixa direcció.
Foment d’un espai econòmic comarcal
aDemanarem la incorporació a la central de 
compra de productes alimentaris de proxi-
mitat de la comarca.

aImpulsarem una etiqueta/segell pels co-
merços que ofereixin productes cultivats o 
produïts al Baix Maresme.
aPromourem programes de formació ocupa-
cional elaborats en col·laboració amb els pobles 
veïns, tenint en compte la generació de llocs 
de treball en l’àmbit del Baix Maresme.

Premià de Mar per la Ruptura
aDonarem suport al procés 
d’independència per continuar treballant 
per un alliberament nacional i una ruptu-
ra democràtica amb les elits polítiques i 
econòmiques vigents.
aTreballarem pel reconeixement dels béns 
municipals com a béns comuns que reque-
reixen una gestió transparent i oberta a la par-
ticipació del poble.
aLluitarem pel reconeixement del marc 
municipal i l’Ajuntament com un àmbit de 
transformació institucional que pot impulsar, 
amb altres municipis, la superació del règim 
de la Constitució Espanyola del 1978.


