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PRECS de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de juliol de 2017 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUIN RESPOSTS I DEBATUTS EN EL DECURS DEL PROPER PLE 
ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, ELS SEGÜENTS PRECS: 

1) PREC de PROPOSTES DE MILLORA PER A LA FESTA MAJOR 

Preguem que, de cara a les futures festes majors: 

a. Atès que, en la “VI TROBADA DE VEHICLES POLICIALS I D’EMERGÈNCIES”, activitat amb 
gran assistència d’infants,  es van poder veure membres  dels cossos de seguretat amb 
armes de foc d’alt calibre, que entenem que no eren necessàries per l’esdeveniment i 
més aviat tenien funció d’espectacle.  
Diverses famílies ens han comunicat que els va semblar una imatge excessivament 
violenta per mostrar als infants.  
Preguem que els membres dels cossos de seguretat només portin les armes 
reglamentaries per qüestions de seguretat, i que no en facin espectacle ni en portin 
cap específicament per aquesta funció. 
 

b. Preguem que es plantegi la realització d’actes de la Festa Major a altres barris com a 
forma de mantenir el poble més unit i afavorir la socialització entre diferents barris i 
persones. 
 

c. En el llibret del programa complet de la festa major, l’empresa editora anunciava que 
oferia els seus serveis en català i en valència, diferenciant-les com a dues llengües 
diferents enlloc d’una i plural, i d’aquest forma incentivant un conflicte irreal. 
Donat que es tracta d’un producte comprat per l’Ajuntament, i la nostra imatge hi va 
relacionada, preguem que si el pròxim any es torna encarregar-los el treball, se’ls 
demani que no proclamin la diferenciació de les dues llengües en tot allò imprès en el 
nostre producte. 
 

d. Atès que durant la celebració del correfoc, específicament a l’arribar al parc Felicià 
Xarrié, s’estava realitzant al mateix temps proves de so per part del equip de so, i per 
tant això molestava i perjudicava el gaudiment de l’acte. 
Preguem que en la pròxima celebració es tinguin en compte els espais compartits i els 
horaris dels esdeveniments. 
  

e. El programa de la Festa Major no ha arribat a totes les cases, i tampoc s’ha fet arribar 
als comerços. Preguem que s’eviti això per les properes ocasions. 
 

f. Preguem es promocioni més l’existència dels mocadors de les festes, per tal que 
tothom sàpiga que n’hi ha i on comprar-ne. 
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2) PREC relatiu al CONSELL DE POBLE 

Atès que Premià de Dalt té més de 10.300 habitants, no creiem que 5 persones del poble, més 
les 5 de les entitats, siguin gaire representatives d’aquest.  

En contraposició preguem: 

Que el Consell de Poble augmenti considerablement el nombre de membres tant de la 
ciutadania com de les entitats. 

Creiem que  amb una mostra  més ample, trobarem més membres actius per l’òrgan i per tant 
el consell podrà tenir més vitalitat i tenir una funció útil per al poble, més enllà d’una reunió 
anual.  

Preguem també que s’incrementi la promoció de l’òrgan i s’expliqui més sobre la funció i la 
utilitat del consell, com a forma d’atreure més interessats.  

 
 

Premià de Dalt, Països Catalans, 7 de juliol de 2017 
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