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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 

PER LA CREACIÓ D’UN NOU ESPAI JOVE A LA CASA ON S’UBICAVA EL 
JUTJAT DE PAU 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que: 

• El Jutjat de Pau s’ha traslladat a l’edifici de l’antic ajuntament, quedant en 
desús l’espai que ocupava. 

• Al nucli antic hi ha la necessitat de tenir un espai dinàmic i atractiu per a 
joves, ja que l’actual espai jove és insuficient i no compleix amb aquest ús, 
tal com mostren les dades de l’enquesta feta recentment a l’alumnat de quart 
d’ESO, en què la qüestió pitjor valorada pel que fa a la percepció de l’entorn 
és la presència d’espais públics adaptats per als joves. 

• Premià de Dalt té la necessitat de revifar el teixit associatiu i fomentar aquest 
entre els i les joves del municipi. 

• La casa on era el Jutjat de Pau és un espai que presenta característiques 
adequades per a fer aquesta funció, i en cas de necessitar-se alguna petita 
rehabilitació, aquesta es pot finançar de diverses maneres, com ara amb els 
ajuts de rehabilitació d’espais que concedeix la Diputació i que vam demanar 
que se sol·licitessin. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Adaptar l’espai que ocupava el Jutjat de Pau per a poder realitzar i 
impulsar un nou espai jove comptant amb l’opinió i la participació dels i les joves del 
poble. 

SEGON.- Facilitar les eines necessàries per a què aquest espai pugui esdevenir 
autogestionat en un futur. 

TERCER.- Fer difusió d’aquests acords als mitjans municipals. 
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