
Intervenció al Ple del 10 d’abril a Premià de Dalt de la Plataforma La Cisa per a Tothom: 
 
Bona nit, 
 
Tornem a ser aquí disset anys després: tornen a voler urbanitzar la Cisa, les màquines ja hi 
treballen. A banda, una nova previsió urbanística pretén allargar la destrucció del corredor 
fins al bosc de Can Nolla. La situació és greu i urgent, per això s'ha reactivat la Plataforma 
La Cisa per a Tothom amb la voluntat de mobilitzar la ciutadania en la defensa d'un dels 
darrers corredors naturals de la comarca. 
 
Avui som aquí per diversos motius. Per començar, per fer arribar directament les nostres 
reivindicacions al govern de Premià de Dalt: 
 
1. La Plataforma reclama urgentment l'aturada del procés urbanístic i les obres ja en marxa. 
 
2. Un cop aturat el projecte, reivindiquem el blindatge total de la Vall de la Cisa i Can Nolla 
com a espais naturals. 
 
3. Reclamem la realització d'un estudi de la zona a nivell patrimonial, davant l’evidència 
d'una manca d'estudis en profunditat que avalin la descomunal pèrdua en matèria de 
patrimoni biològic, ecològic, paisatgístic, arqueològic i simbòlic que tindrà la urbanització de 
la Cisa i Can Nolla. És vergonyant que ara per ara s'estigui tirant endavant la urbanització a 
cegues del potencial patrimoni que acull la zona. 
 
4. En darrera instància, i pensant en clau de comarca, reclamem una planificació urbanística 
atenta, que blindi el nostre territori i el seu futur. 
Ja fa massa anys que l'especulació malmet el territori del Maresme. Cal posar-hi fre i cal la 
implicació dels municipis, des de la consciència que el territori a protegir és un tot comarcal, 
que transcendeix els àmbits locals. 
 
També volem fer les següents consideracions i peticions: 
 
1. L’Alcalde “convidava” a la Plataforma a comprar els terrenys si volíem impedir-ne la 
construcció. Premià de Dalt va requalificar el sòl amb el Pla General Urbanístic de l'any 
1985, passant aquesta zona d'agrícola a urbanitzable. L'Ajuntament és qui va fer aquesta 
requalificació i n'és l'administració responsable. Ho va ser al seu dia, i avui ho continua sent, 
aprovant el planejament urbanístic que planifica i desenvolupa l'edificabilitat d'aquests 
sectors. Per tant, que ara hi construeixin és responsabilitat vostra, no de la ciutadania que 
es mobilitza per no perdre aquest espai verd comú. 
 
2.  Permetent la urbanització de tot aquest sector, amb uns projectes que no disten tant com 
es vol fer creure del que fa anys vam aconseguir aturar, Premià i les poblacions veïnes no 
guanyen res, sinó que perden tot un espai comú de gran importància paisatgística, 
patrimonial i simbòlica, un important corredor verd de separació entre pobles i un espai de 
gran valor biològic i ecològic. 
Tota una contradicció quan un dels principis de les administracions com els ajuntaments és 
vetllar per l'interès general i el bé comú. En aquesta ocasió, l'Ajuntament permetent aquesta 
urbanització prioritza els interessos privats d'uns pocs per sobre dels interessos col·lectius. 
 



3. Si realment l'Ajuntament tingués la plena voluntat d'acomplir l'interès general, hauria 
preguntat l'opinió de tota la població sobre què creiem que s'hi ha de desenvolupar en el 
sector de la Cisa - Can Nolla. Xalets de luxe per a uns pocs? o bé dignificar una gran zona 
verda d'ús comú de referència al Baix Maresme? 
 
4. Des de la Plataforma no creiem que el projecte de la Cisa respongui a les necessitats de 
la ciutadania. O és que els 89 habitatges seran pisos de protecció oficial, per facilitar a les 
famílies amb menys recursos l'accés a l'habitatge, o per facilitar l'emancipació dels i les 
joves en règim de lloguer? No. Aquí només s'hi projecten habitatges de luxe. 
 
5. Mitjans com El Punt Avui, TV3, Catalunya Ràdio, Línia Mar, La Local, Ràdio Premià de 
Mar..., han informat del tema, s’han fet ressò de les accions de la Plataforma i s’han 
interessat en conèixer les seves opinions i reivindicacions. Encara estem a l’espera que els 
mitjans municipals de Premià de Dalt facin el mateix: La Pinassa, Premià de Dalt Ràdio, 
Premià de Dalt Mèdia... 
 
6. Esperem també una resposta de l’Ajuntament, així com dels partits que han canviat de 
posició respecte fa uns anys, a la Plataforma i a la voluntat de diàleg que seguim 
expressant, per tal de trobar solucions consensuades entre les parts. 
 
Gràcies. 


