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PROGRAMA ELECTORAL
LES PROPOSTES DELS VEÏNS I VEÏNES

PER A CAPGIRAR PREMIÀ



Aquest document que tens a les mans és el programa 
de Crida Premià de Dalt, un programa elaborat a partir 
de totes les propostes, inquietuds i suggeriments dels 
veïns i veïnes del poble.
És un programa plural, que compta amb les diversitats 
socials al nostre municipi.
La seva creació ha estat el resultat d’un llarg treball por-
tat a terme en els últims mesos, però que plasma de 

primera mà les necessitats de la població.

Moltes gràcies a totes i tots per fer possible una nova 
manera de fer les coses



PRESENTACIÓ
D E  C R I D A
PREMIÀ DE DALT

Davant el creixent descontentament pel funciona-
ment i les actuacions dels successius governs de Pre-
mià de Dalt i la sensació generalitzada que la ciutada-
nia no té veu en la presa de decisions, premianencs i 
premianenques hem impulsat Crida Premià de Dalt, 
una candidatura que farà possible aquest canvi ne-
cessari en la gestió del municipi.

Crida Premià de Dalt neix de la unió d’un grup de ve-
ïns i veïnes d’edats i inquietuds diverses que volem 
aconseguir que Premià de Dalt esdevingui una vila 
on els habitants ens sentim representats a les urnes. 
Neix de la il·lusió de convertir Premià de Dalt en un 
poble on les opinions, les preocupacions i les deman-
des dels premianencs i premianenques siguin escol-
tades i on les seves idees es posin en pràctica.

Crida Premià de Dalt és un projecte obert a totes les 
ciutadanes i ciutadans del poble, un projecte de tot-
hom i on totes les veus són preses en compte per a 
dissenyar, conjuntament i des de baix, un Premià de 
Dalt més transparent, més cohesionat i més just. Un 
Premià de Dalt on recursos, oferta i benestar siguin 
distribuïts equitativament i on no hi hagi barris ni re-
sidents de primera i de segona.

PROGRAMA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Iniciem aquest projecte per a que la ciutadania pugui participar activa-
ment en la política i, així, construir un Premià de Dalt millor entre tots i 
totes.

CRIDA PREMIÀ DE DALT 
La nova alternativa política municipal

Som gent de Premià de Dalt,
 premianencs i premianenques.

CODI ÈTIC

En un context de canvi constant, si una cosa tenim 
clara, és que el centre d’aquesta vida som nosaltres, 
una idea bàsica i senzilla, la base de tot el que perse-
guim i construïm dia a dia, ja sigui a casa, a la feina, 
a l’escola o a un ajuntament

Des de Crida Premià de Dalt entenem la política com 
una eina o motor de canvi cap a una societat, més 
justa i igualitària

Això no és possible sense una ruptura amb les actuals 
línies polítiques, les que ens han portat a una gran 
crisi econòmica i social.

És per aquest motiu que presentem un codi ètic cap 
a una candidatura unitària, rupturista, d’esquerres.

Per tal de fer política de forma diferent, des de Crida Premià de Dalt hem 
creat un codi ètic i de bones pràctiques que marcarà el nostre full de ruta.

Apostem per una 
democràcia directa

TRANSPARÈNCIA

Els càrrecs electes informaran de tots els temes municipals que es plantegin des de l’Ajuntament a l’assemblea, 
i al conjunt del veïnat i teixit associatiu a través dels mecanismes informatius i participatius adients.

Crida Premià de Dalt farà públics els ingressos i despeses anuals derivats de la seva activitat, el cost de la cam-
panya electoral i la renda de les regidores i regidors de Crida.

Tot allò que sigui d’interès general ha de ser i serà públic.

LIMITACIÓ DE MANDATS

Els regidors i regidores de Crida Premià de Dalt tindran mandats limitats a un màxim de dues legislatures con-
secutives.

DEMOCRÀCIA DIRECTA I PARTICIPATIVA

Des de Crida Premià de Dalt es vetllarà per tal d’afavorir mecanismes de democràcia directa i participació ciu-
tadana real, alhora que realitzarà referèndums per aquells temes de gran importància per a la població.



NO DUPLICITAT DE CÀRRECS

Els regidors i regidores de Crida Premià de Dalt no podran tenir duplicitat de càrrecs en les institucions ni en 
la mateixa organització. En cas de ser d’obligat compliment (Consells Comarcals), es cobrarà només d’un dels 
càrrecs, i si hi ha ingressos econòmics aquests es destinaran a projectes socials.

SENSE CRÈDITS

Crida Premià de Dalt mantindrà la seva independència respecte grups financers. No se sol·licitarà cap crèdit 
bancari per al finançament de la candidatura ni per la campanya electoral.

LIMITACIÓ DE SOUS

Els sous dels càrrecs electes que puguin exercir-se a temps complet, com alcaldia o regidores i regidors de 
l’equip de govern municipal, mai sobrepassaran en 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. Si l’assig-
nació econòmica mensual que rebin del pressupost municipal és més gran, el restant es destinarà a cobrir les 
despeses de la Crida i a aportacions a projectes socials.

Per a la resta de càrrecs electes que ocupin càrrecs a temps parcial a l’equip de govern municipal, les assigna-
cions econòmiques es faran en proporció al temps de dedicació i al límit d’assignació econòmica esmentat.

Les remuneracions que es rebin per altres funcions institucionals a les pròpies del càrrec, es destinaran a des-
peses internes de Crida Premià de Dalt i projectes socials del poble.

ALTAVEU DE LES LLUITES SOCIALS

Actuarem en estreta col·laboració amb les lluites socials, amb els moviments veïnals i en la defensa del territo-
ri, donant veu a les seves reivindicacions.

COMPLIMENT DEL PROGRAMA

A Crida Premià De Dalt dedicarem els nostres esforços a lluitar i complir cadascuna de les propostes electorals, 
de manera equilibrada i proporcional a les necessitats, des de l’inici del mandat, i no només durant l’any elec-
toral.

Es publicarà i actualitzarà el grau de compliment de les propostes programàtiques al llarg de la legislatura.



GESTIÓ 
DE GOVERN
ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

La nostra proposta es fonamenta en uns eixos clau que parteixen de la importància que per a nosaltres tenen 
les persones, el seu benestar i en merèixer la seva confiança amb una gestió íntegra, fonamentada en un Codi 
Ètic de la pròpia candidatura i un Codi Ètic a elaborar i implementar per al funcionament de l’Ajuntament; la 
participació ciutadana com a fòrmula de gestió de les decisions de poble que afecten tothom; la transparèn-
cia tant d’aquestes decisions com de la gestió econòmica dels recursos per tal que la ciutadania sàpiga cap 
on s’orienten els seus impostos així com també en la millora dels mecanismes de comunicació i divulgació de 
tot el que es projecta, gestiona o planifica des de l’Ajuntament de manera honesta, imparcial i amb una clara 
aposta per continguts i opinions dels habitants que vulguin comunicar allò què considerin i amb espais per a 
quines associacions i entitats vulguin publicitar les seves activitats en igualtat de condicions.
I tot això sense oblidar les característiques urbanístiques del municipi, amb diferents nuclis de població que 
tenen necessitats concretes que cal escoltar, gestionar i millorar. Per que els barris i la seva gent, per a La Crida, 
són el més important.

PROGRAMA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
ELECCIONS MUNICIPALS 2015

GOVERNEM-NOS
La política ha de ser de i per al poble

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Des de La Crida volem gestionar els interessos gene-
rals de tots els habitants del nostre municipi i fer-ho 
d’acord amb criteris objectius i honestos i és per mo-
tius com aquest que partim des d’un compromís in-
tern amb criteris ètics amb què limitarem els nostres 

ingressos com a càrrecs electes, limitarem la nostra 
permanència a l’administració i treballarem per mo-
dificar rutines i sistemes que ja no tenen cabuda en la 
nostra societat.

“ELS CRITERIS DE GESTIÓ QUE EMPRAREM A L’AJUNTAMENT NO PERME-
TRAN L’ENRIQUIMENT NI LA PERDURABILITAT DE CÀRRECS. VENIM A TRE-
BALLAR PEL POBLE”

Propostes en matèria d’administració pública

[1]  Auditoria econòmica. contractar una empresa privada no vinculada amb anterioritat a l’Ajunta-
ment que pugui fer una auditoria tant de l’Ajuntament com de les empreses municipals o entitats 
externes (Pinassa, Escola de Música, Poliesportiu...), subvencions, etc...
[2] Estudi psico-social del personal. contractar una auditoria del clima laboral per detectar disfunci-
ons internes i cercar opcions de millora en el servei
[3] Altres formes de participació activa. Treballar per la implementació de Consells participatius i 
transversals que possibilitin i donin forma a una part de la participació ciutadana; tals com Consells 
de barris, Consell de Joventut, Consell de Seguretat, etc...
[4] Comitè d’Ètica. Òrgan constituït per persones preferentment no vinculades a partits polítics, 
transversal i equitatiu tant pel que fa a barris com a edats i gènere dels seus components.

“Des de Crida apostem per una gestió de govern basada en la participa-
ció ciutadana, la transparència real i l’eficàcia i eficiència administrativa. 
Una gestió que sigui propera per a tota la ciutadania, amb les mateixes 
oportunitats i serveis per a tots els barris de la vila”

Accions inicials. Una nova etapa demana un nou començament i per a que això sigui possible 
són necessàries diverses tasques que convé fer als primers compassos.

Creació de regidories. Per tal de ser eficient i proper a la ciutadania, apostem per la creació 
de les següents regidories:

[1] Regidors de barri. Crear la figura de regidors de barris per dotar de protagonisme el territori i els 
seus ciutadans i apropar el Govern municipal a les problemàtiques reals i quotidianes dels habitants 
sense oblidar la gestió dels diferents àmbits de competència.
[2] Regidoria d’àmbit social. Encarregada de l’habitatge social, la integració social, els horts socials, 
la cooperativa social, el menjador social, el rober solidari, la recollida d’aliments, etc..., cooperació 
per al desenvolupament i a possibles situacions emergents.
[3] Regidoria d’economia. Haurà d’impulsar el comerç de proximitat, el turisme, l’ocupació, etc...
[4] Regidoria d’Urbanisme. Haurà de projectar, conservar, millorar el Patrimoni així com la seva di-
vulgació i gestionar mitjançant participació ciutadana l’ús de l’edifici de l’antic Ajuntament i la gestió 
de la via pública.
[5] Regidoria de serveis. encarregada dels serveis facilitadors (Policia Local, Brigada municipal, jar-
dineria, aparell administratiu) vinculada a temes transversals d’interès general.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Des de Crida Premià de Dalt apostem per una par-
ticipació ciutadana real i activa, a diferència de la 
portada a terme per l’Ajuntament fins a dia d’avui, 
afavorint i potenciant els mecanismes de participació 
directa. 
Donat que els municipis són l’àmbit d’actuació políti-
ca i administrativa més proper a la ciutadania, és en 
aquests on més fàcilment es poden construir estruc-
tures que permetin la participació directa i continua-
da del conjunt de la població.

Moltes d’aquestes iniciatives no requereixen res més 
que la voluntat política per part dels partits i són l’ei-
na necessària per començar a gestar una transforma-
ció real en l’àmbit global.

Des de Crida Premià de Dalt entenem la participació 
ciutadana com a embrió d’un nou model democràtic, 
econòmic i social que permeti la presa de decisions  
de baix cap a dalt. 
Potenciar la gestió col·lectiva, la corresponsabilitat de 
la població i la màxima transparència ha de ser una 
prioritat del govern municipal. És per això que tenim 
com a objectiu prioritari introduir elements que pos-
sibilitin una veritable participació ciutadana.

La participació ciutadana és un dels eixos principals del nostre programa i 
vertebra els seus apartats i propostes.

Propostes en matèria de participació ciutadana

[1] Creació de les Assemblees de Barri i del regidor de barri. A cada barri de la vila es constituirà 
una assemblea de veïns i veïnes; aquesta assemblea recollirà les inquietuds, demandes i necessitats 
veïnals i les trasmetrà al regidor de barri, qui les traslladarà al consistori, fent de nexe entre les as-
sembles, els veïns i veïnes i l’Ajuntament, que estarà obligat a buscar-hi solució conjuntament amb 
els veïns. A més, podrà participar en processos de presa de decisions que afectin el barri.
[2] Creació del regidor de barri, encarregat de fer de nexe entre lle assembles, les veïnes i l’ajunt-
mament.
[3] Pressupostos Participatius: el pressupost municipal és la principal eina de gestió d’un
Ajuntament. En aquest es concreten les despeses que l’Ajuntament farà al
llarg de tot l’any. Per això és fonamental que les partides pressupuestaries es sotmetin a debat i a 
aprovació ciutadana. 
[4] Modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per tal que els plens siguin oberts a la 
resta de la ciutadania, que podrà entrar mocions, precs i preguntes i creació de Reglaments de 
Participació.

[5] Creació del Consell del Poble/Vila/Ciutat. Aquest és un òrgan de participació en el que la ciuta-
dania i els representants de les entitats debaten amb els representants polítics i els tècnics de
l’ajuntament els assumptes públics locals -pressupostos, POUM, infraestructures,
habitatge, cultura, salut-. Aquest òrgan mixt format per regidors/es, ciutadans/es i representants 
de les entitats permet una major regularitat i control que les
assemblees obertes i pretén superar les limitacions i la rigidesa dels plens municipals.
[6] Democratització de la cultura i l’oci i socialització dels espais públics. Davant la
proliferació de models culturals i d’oci mercantilitzats, elitistes, desarrelats i consumistes, i
entenent que aquests àmbits constitueixen una part essencial de la vida social dels nostres
municipis, la tasca de la Crida ha de ser la d’impulsar processos de reapropiació de la producció
cultural: potenciar les estructures i col·lectius locals, programar una oferta d’oci popular i
participativa. Igualment, cal posar fre a la creixent tendència que estableix un ús privatiu (i,
en ocasions, privatitzant) dels espais públics, a través del replantejament de les ordenances
mal anomenades de civisme.

TRANSPARÈNCIA

Pel que fa en l’àmbit de la transparència, és impres-
cindible que la ciutadania, tingui accés a la informa-
ció detallada i desglossada de tot.
Així doncs cal tenir accessibilitat a la informació de 

manera total.
A més a més cal millorar els mitjans per als quals és 
te accés aquesta.

Els/les membres de Crida defensem la màxima transparència en la gestió 
municipal com a element vertebrador de la qualitat democràtica i com a 
eina imprescindible en la lluita contra la corrupció.

[1] Comunicar a la ciutadania pels mitjans corresponents, tots els moviments d’interès, que és rea-
litzen des de l’ajuntament.
[2] Publicació detallada del salari dels regidors i regidores.
[3] Contestar correctament i en els terminis, les instàncies de la ciutadania.

Propostes en matèria de transparència



COMUNICACIÓ

Per tal de ser veritablement transparents, crear un 
bon teixit associatiu i fer participar a la ciutadania, és 
necessària la creació de canals accessibles pel poble, 
per les entitats i per les associacions.
Premià de Dalt, com tantes altres ciutats de carac-
terístiques històriques semblants, s’ha fet adulta de 
cop. Aquell petit poblet de muntanya, s’ha conver-
tit en el decurs d’unes dècades, en un poble d’uns 
10.000 habitants on hi conviuen col·lectius d’ordre 
molt divers (i, per tant, inquietuds molt diverses) i 
amb necessitats també molt variades. Com ha passat 
en altres àmbits, el terreny de la comunicació és en-
cara, a Premià de Dalt, un terreny per explorar.
Uns recursos propis sempre insuficients; la imperícia 
de polítics incapaços de reconèixer les potencialitats 

socials d’una bona política de comunicació; o bé, 
simplement, la deixadesa d’alguns gestors munici-
pals que han anteposat el creixement immobiliari 
irresponsable a una bona campanya informativa, són 
factors que han donat peu a un escenari que, avui 
dia, es pot considerar alarmant per la nostra pobla-
ció.
És per aquest motiu que des de Crida apostem per po-
tenciar els recursos comunicatius i posar-los al servei 
de les entitats i de la ciutadania, deixant de banda 
usos partidistes.
La comunicació és la millor eina que tenim per a teixir 
entre totes un poble més participatiu, transparent i 
compromès.

Per tal de ser transparents, crear un bon teixit associatiu i fer participar a 
la ciutadania, fan falta canals reals i accessibles per a la gent, les entitats 
i les associacions.

Propostes en matèria de comunicació

[1]  Creació d’una regidoria de comunicació. 
[2] Confecció d’un estudi d’audiència de Premià de Dalt ràdio, per a saber quin és el nombre d’au-
diència, per a posteriorment millorar la ràdio i franges horàries.
[3] La transformació de la revista i el web municipal, la Pinassa ha de fer necessàriament una apos-
ta per la pluralitat i el periodisme de qualitat.
[4] La creació de publicacions relatives a departaments específics. La nova política de comunicació 
de l’Ajuntament ha d’incloure una atenció renovada i especialitzada sobre les necessitats informa-
tives de departaments concrets
[5] Ràdio municipal: És necessari dotar-la dels recursos suficients i adequats que permetin un equip 
adient, l’emissió per internet en directe, i un equip tècnic remunerat en nombre adequat i durant 
els horaris laborals adequats, per tal de permetre la millora que fa anys que li manca i es mereix 
Premià de Dalt Ràdio.



MUNICIPI
TERRITORI
URBANISME i MOBILITAT

El territori ho és tot. És la manera com gestionem l’entorn en què vivim per a adaptar-nos-hi, o per adaptar-lo.
Vivim en una societat on sovint sembla fàcil, de vegades fins i tot pot semblar inevitable, decantar-nos exage-
radament per la segona opció, adaptar el medi, l’entorn, a nosaltres. I fent-ho així trenquem l’equilibri.
Un equilibri que cal preservar i reforçar a cada pas que donem, com a persones, com a municipis, com a comu-
nitat de persones plenes de similituds i diferències dins allò anomenat societat, poble.
Cal que tota la política municipal tingui sempre ben present aquest equilibri. Entre la gent i l’entorn, entre les 
comoditats i les necessitats, entre uns veïns i altres, entre uns indrets i altres. I cal que totes les polítiques vagin 
dirigides a una millora dels equilibris, a construir una cohesió entre barris, entre habitants, a avançar sense 
deixar enrere el caràcter d’un poble com el nostre ni la seva història i el seu patrimoni, ni la natura de la que 
gaudeix al peu d’una muntanya protegida.

PROGRAMA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
ELECCIONS MUNICIPALS 2015

RESPECTEM EL TERRITORI

Som l’entorn on vivim, som la manera com el tractem, som com hi con-
vivim, som el que construïm. Som territori, som poble. Som un.

MEDI AMBIENT

Una de les inquietuds principals de la Crida és la pre-
servació de la natura. Ens hem proposat evitar actua-
cions que tinguin greus afectacions per als espais na-
turals, com els projectes que s’han volgut i es volen 
dur a terme en indrets tan emblemàtics com la Cisa.
Conscients del privilegi de la situació geogràfica del 
nostre municipi i de la responsabilitat que això com-
porta, col·laborarem amb el Consorci del Parc Natural 
de la Serralada Litoral.
Convençuts que no és suficient amb actuar directa-

ment sobre la problemàtica ja generada, i que cal fer 
pedagogia sobre la necessitat de tenir cura de la na-
tura, ens hem proposat fomentar l’interès pel medi 
natural.
Minimitzar l’impacte ambiental que té el nostre pas 
per a aquest món ha de ser una prioritat a l’hora de 
dissenyar qualsevol actuació pública. Respecte, cura i 
convivència amb els animals. El comportament amb 
els altres éssers vius és una mostra també del nostre 
grau de civilització.

RESPECTE, CURA I CONVIVÈNCIA AMB ELS ANIMALS. EL COMPORTAMENT 
AMB ELS ALTRES ÉSSERS VIUS ÉS UNA MOSTRA TAMBÉ DEL NOSTRE GRAU 
DE CIVILITZACIÓ.

Propostes en matèria de medi ambient

[1] Aturarem el pla d’urbanització de la Cisa, aprovat recentment a esquenes de la població i oblidant 
les múltiples protestes ciutadanes que havien aconseguit aturar durant un temps la urbanització de 
l’espai.
[2] Revertir sòl urbanitzable: Prendrem les mesures necessàries per tornar la Cisa i altres àrees pro-
peres com Can Nolla o Can Botey a sòl no urbanitzable, caràcter que els terrenys van deixar de tenir 
per tal de poder acollir projectes urbanístics que es volien dur a terme.
[3] Expandir el Parc Natural de la Serralada Litoral cap a aquests espais naturals propers i contigus 
als actuals límits del Parc (i també cap a l’àrea on s’hi preveia la construcció d’una macroantena), 
com han fet tots els municipis del Parc excepte Premià de Dalt, per tal de protegir aquestes àrees de 
futures voluntats de construcció i creixement urbanístic especulatiu, a més de per preservar-les de la 
millor manera possible, combinant-ho amb un ús i turisme sostenibles.
[4] Prendrem les mesures necessàries per aturar el pla d’urbanització de Can Werboom, aprovat 
recentment amb força oposició, i obrirem un procediment de participació ciutadana per decidir què 
s’hi vol fer i com, amb la proposta d’adaptar-lo a zona verda, o zona verda i zona de bosc, retornant-li 
l’estat adequat i la seguretat adient que ara no té.
[5] Aturarem el projecte d’urbanització de Can Vilar, i obrirem un procediment de participació ciuta-
dana per decidir què s’hi vol fer i com, sense estar aquest supeditat a la obligació d’incloure un centre 
comercial que els veïns no volen.Per un poble respectuós amb el medi



Fomentarem l’interès pel medi natural per mitjà de:
[6] Campanyes d’informació i sensibilització, amb la instal·lació de plafons informatius, la senyalit-
zació adequada i la preparació de rutes i l’elaboració de guies.
[7] Organització de sortides i activitats a la natura amb escoles, el Cau i entitats interessades 
[8] Xerrades i debats que fomentin l’interès per la natura i el seu coneixement.
[9] Fomentar el voluntariat en aquest àmbit.
[10] Col·laboració amb entitats que treballin per a la preservació del medi natural.
[11] Oferta i foment de l’eco-turisme i l’allotjament en cases rurals, en col·laboració amb el Consorci
[12] Observació d’aus i altres animals: establiment d’espais d’observació, i foment del coneixe-
ment i l’activitat.
[13] Estudi i inventari de la flora i la fauna present al municipi i al Parc, en col·laboració amb el 
Consorci.
[14] Estudi i eradicació o minimització de les espècies invasores, preservant, així, la fauna i la flora 
autòctones.

Accions per a minimitzar l’impacte ambiental de les actuacions públiques:
[15] Reducció, reutilització i reciclatge dels residus. Promourem la racionalització d’embalatges, els 
mercats d’intercanvi, i la presa de consciència sobre la necessitat de reciclar d’una manera correcta 
i eficient. Impulsarem el retorn d’ampolles i envasos, d’acord amb l’experiència de la prova pilot 
feta a Cadaqués.
[16] Polítiques de sostenibilitat i equilibri. Establirem i aplicarem criteris de sostenibilitat en el dis-
seny de les polítiques públiques, amb especial atenció a l’ús curós dels recursos que són escassos.
Estudis de contaminació acústica i lumínica. La reducció del soroll i el control de l’eficiència de l’en-
llumenat públic serà un dels objectius d’aquest capítol.

Respecte, cura i convivència amb els animals.
[17] Evitar i resoldre l’abandonament i el maltractament d’animals: emprendre accions per evi-
tar-los i resoldre els casos que s’hagin produït.
[18] Crearem mecanismes i pautes d’actuació en col·laboració amb entitats protectores d’animals.
[19] Elaborarem i difondrem campanyes de sensibilització.

LLUITES MEDIAMBIENTALS
A PREMIÀ DE DALT

A Crida Premià de Dalt, som hereus i hereves de les 
lluites socials, ecologistes i en defensa del territori.
És per aquest motiu que hem trobat d’especial in-
terès refrescar la memòria històrica d’aquestes, ja 
que amb l’aprovació de l’anterior POUM, algunes 

d’aquestes tornen a estar vigents en l’actualitat.
A continuació exposarem dos d’aquests casos que 
són dels més importants.

DES DE CRIDA HEM TROBAT NECESSARI FER UN REPÀS D’ALGUNES LLUITES 
MEDIAMBIENTALS AL MUNICIPI.

En defensa de la Cadira del Bisbe i el poblat Iber

La defensa de la Cadira del Bisbe i el poblat Iber, ha estat una de les victòries de la ciutadania als 
interessos especulatius de constructores.
Va ser doncs la societat civil organitzada l’encarregada de parar i capgirar aquest projecte.

En defensa de la Cisa 

Novament els veïns i veïnes van aconseguir aturar aquest projecte d’urbanització de l’entorn natural 
de la Cisa.
En l’actualitat aquest espai torna a veure’s amenaçat amb l’aprovació de l’anterior POUM, i recaurà 
novament en les nostres mans tornar a defensar-lo.



URBANISME

L’urbanisme és un dels àmbits en què els ajuntaments 
tenen major poder d’intervenció, és a dir, la capacitat 
de proposar i replantejar, el model de poble que volem. 
Des de Crida, som conscients que municipis com Pre-
mià de Dalt, han crescut de manera desmesurada i 
dispersa en les últimes dècades, i és per aquest motiu 
que creiem fermament en una manera molt diferent 
de creixement, de manera sostenible i tot respectant 
el territori, d’aquesta manera replantejant el futur 
de la nostra vila.
Volem recuperar i preservar els recursos naturals i 
els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cul-
turals a fi de garantir la qualitat de vida de les gene-
racions presents i futures.
Volem repensar els termes municipals, planificar de 
forma mancomunada serveis i equipaments, tot ela-
borant uns pressupostos solidaris entre municipis.

Entenem de la mateixa manera, que l’urbanisme és, 
també, des d’on hi han proliferat les pràctiques de 
corrupció, especulació i agressions contra el territori. 
Ja que a causa del seu alt contingut tècnic, és un 
àmbit de difícil comprensió per a la ciutadania i que 
fàcilment, pot restar en mans de l’interès de cons-
tructores, contractistes i tècnics, és per aquest motiu 
que des de Crida, tindrem una transparència total, 
especialment en aquest àmbit.
Des de Crida Premià de Dalt, treballarem per adap-
tar l’urbanisme a les necessitats de les persones i no 
a l’inrevés, tenint sempre en compte els drets de les 
persones amb mobilitat reduïda i eliminant els punts 
de risc de l’espai públic, creant un model urbanístic 
general, que afavoreixi la cohesió social i el teixit 
associatiu.

Repensar els termes municipals. Planificar de forma mancomunada.
Elaborar pressupostos solidaris entre municipis.

Propostes en matèria d’urbanisme

[1] Revisió i modificació del POUM, en un procés amb participació ciutadana.
[2] Establir una moratòria indefinida per a tots els processos urbanístics en procés o en stand-by, 
amb tal de fer una revisió a fons de tot l’urbanisme del municipi enfocat a una definició del model 
urbanístic de poble que la ciutadania vol.
[3] No construir en espais naturals. Aturar, per tant, els plans d’urbanització previstos en àrees ver-
des, i ampliar la protecció d’aquestes àrees, sol·licitant l’ampliació del Parc de la Serralada Litoral 
per incloure-hi el corredor de la Cisa-can Nolla (Premià de Dalt va ser l’únic municipi del Parc en què 
no es va ampliar el territori protegit amb l’ampliació del Parc que es va dur a terme l’any 2003). 
                    Can Vilar: Replantejar des del principi i re-definir el procés d’urbanització de Can Vi-
lar amb els veïns, en un procés realment participatiu i sense condicions immutables imposades, 
buscant altres maneres de finançar el projecte si no es vol la que imposa l’actual equip de govern 
basada en la implantació d’un supermercat amb la que els veïns estan en desacord.
[4] Oferir en lloguer social a preus assequibles els habitatges buits ja existents, evitant cons-

truir-ne més. Cedir per a aquesta finalitat els pisos buits propietat d’entitats bancàries, a través de 
negociacions amb els bancs propietaris i pujant-los l’IBI d’aquests pisos per a facilitar que s’avinguin 
a negociar. Dedicar una bona part d’aquests lloguers a joves que d’altra manera no tindrien possibi-
litat d’emancipar-se.
[5] La redacció i aprovació d’un Pla d’Ordenació Territorial i Urbanístic de la Comarca del Maresme 
que resulti d’un procés de debat entre Generalitat, Consell Comarcal, Diputació i els Ajuntaments 
amb col•lectius i sectors socials diversos.
[6] Elaborar un nou Pla d’Ordenació Municipal, d’acord amb l’anterior i que sigui el resultat d’un 
procés de participació ciutadana.
[7] Una política global basada en la sostenibilitat i l’equilibri del Maresme, que haurà de tenir cura 
de l’aprofitament dels recursos escassos (aigua, energia, sòl agrícola, sòl urbà lliure, etc) a fi d’evi-
tar els efecte negatius del procés urbanitzador com la pol•lució ambiental.
[8] Prou especulació: Prendre totes les mesures necessàries per a evitar l’especulació urbanística 
que sembla tornar a aparèixer amb les conseqüències nefastes que ha portat.
[9] Respectar i preservar el patrimoni i el caràcter històrics del municipi:
 Fer efectiu el catàleg de cases i carrers patrimoni històric del municipi
 Evitar actuacions contràries al caràcter i estètica del poble i la seva història
 Rehabilitació d’edificis històrics i antics en mal estat d’interessos especulatius



Cal dotar el municipi d’eines o plans estratègics que 
permetin una millora en la mobilitat de vehicles i de 
vianants, sobretot pel que fa a la connexió de Premià 
de Dalt amb la resta de municipis i Barcelona.

Així mateix, cal defensar els interessos d’aquelles 
persones que utilitzen regularment el transport pú-
blic i dotar aquesta modalitat de transport de més co-
moditat, més freqüència de pas i d’una millor xarxa.

“UNA GESTIÓ ADEQUADA DE LA MOBILITAT MILLORA LA QUALITAT DE VIDA 
DELS CIUTADANS I POT INCIDIR EN UNA GESTIÓ DEL TRÀNSIT MÉS RESPEC-
TUOSA AMB EL MEDI”

Propostes en matèria de mobilitat i accessibilitat

[1] Plans de mobilitat. Elaborar i executar el Pla Local de Seguretat Viària, el Pla de Mobilitat Urbana 
i el pla de Senyalització, entre d’altres. 
[2] Gestió dels serveis públics de viatgers. Treballar per optimitzar la xarxa actual de transport públic 
i les seves freqüències de pas. També treballar per millorar la qualitat del servei de tren de Rodalies.
[3] Accions sobre el peatge de l’autopista. Lluitar activament per la gratuïtat d’una autopista que és 
gestionada exclusivament atenent criteris econòmics i no d’interès de la població usuària.
[4] L’oposició a l’ampliació de l’autopista i donar suport explícit a les entitats
i plataformes que treballin en aquesta mateixa direcció. 
[4] Millorar la connexió a peu de la carretera BV-5024 a Premià. Aconseguir que l’adminitració titular 
de la carretera l’adapti perquè els vianants hi puguin transitar amb seguretat. 
[6] Supressió de totes les barreres arquitectòniques, ampliació de voreres
i creació de voreres allà on encara no n’hi ha i, per últim, ampliar els passos per a vianants.

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

SEGURETAT PÚBLICA

Hem de treballar per aconseguir un cos de policia 
local que actuï en sintonia amb les necessitats del 
municipi, projectar les competències dels Mossos 

d’Esquadra i implementar eines estratègiques que 
permetin donar resposta a qualsevol situació d’ur-
gència o emergència.

“LA SEGURETAT PÚBLICA ÉS FONAMENTAL PER MANTENIR UN POBLE TRAN-
QUIL I SEGUR. CALEN ACCIONS PERQUÈ PREMIÀ DE DALT ESDEVINGUI UN 
MILLOR LLOC ON VIURE”

Propostes en matèria d’administració pública

[1] Model de policia de proximitat. Orientar el cos de policia cap a la prestació d’un servei proper a la 
ciutadania que inclogui l’esperit de servei, el compromís de resposta i la presència dels professionals 
a peu als parcs i a les zones més transitades pels vianants. Potenciar el Conveni de Col·laboració i 
Coordinació Departament d’Interior - Ajuntament de Premià de Dalt.
[2] Plans sectorials d’emergència. Elaborar i projectar el Pla Bàsic d’Emergències.

Accions inicials. Una nova etapa demana un nou començament i per a que això sigui possible 
són necessàries dues tasques que convé fer als primers compassos.



MUNICIPI
CULTURA POPULAR
FESTES, ENTITATS TRADICIONS

Des de Crida Premià de Dalt creiem que la cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model 
de societat integradora, solidària i dinàmica.
La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones, i col·lectivament com a cata-
lans i catalanes i com a Premianencs i Premianenques. Potenciant així una cultura tradicional i identitària.
La política s’ha de posar al servei d’un projecte d’enriquiment cultural col·lectiu; per això, la política cultural 
ha de partir des del principi de fer a tot el municipi partícip de la vida cultural, ha de vetllar per evitar la dua-
lització de la societat i per promoure una producció cultural i artística de qualitat, i ha d’establir mecanismes 
de socialització del patrimoni comú.
Apostem doncs per a la creació Espais i infraestructures destinats a la producció cultural (sales d’assaig mu-
sical, tallers i escoles d’art, sales de concerts entre d’altres) i millorar el funcionament de les actuals; aquests 
Espais han d’anar destinats a fer arribar a tot el municipi la riquesa cultural.
Entenem doncs que els mitjans de difusió cultural -com la revista la Pinassa, Premià de Dalt Ràdio local, 
pàgines web i audiovisuals municipals com el Premià de Dalt Mèdia- han de ser i estar al servei del poble i de 
les entitats, i no al servei d’usos partidistes des de l’Ajuntament.

PROGRAMA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
ELECCIONS MUNICIPALS 2015

LA CULTURA ÉS DE TOTS
I és allò que ens fa créixer com a persones

“Des de Crida apostem per unes festes majors per a tota la ciutadania”
És per això que aquestes han d’arribar a tots i cadascun dels barris.



EQUIPAMENTS CULTURALS

Degut a la fragmentació territorial de Premià de Dalt
en barris i aquests a l’hora fragmentats en diversos 
pobles, fa necessària la creació de nous equipaments 
municipals per tal d’evitar el desplaçament de molts 

ciutadans a l’hora de fer tràmits o simplement a l’ho-
ra de desplaçar-se per anar a la biblioteca municipal.
A tot veiem prioritari millorar els equipaments ja exis-
tents.

Cal ampliar l’oferta d’equipaments culturals a Premià de Dalt, especial-
ment als barris

Propostes en matèria de comunicació

[1] Antic Ajuntament: buscar usos permanents o continuats a tots els seus espais mitjançant un 
procés de participació ciutadana real i vinculant, i degudament anunciat a la població, on es permeti 
decidir sobre tot.
[2] Museu: reforçar-lo, dotant-lo dels recursos adients, d’una promoció adequada i d’una progra-
mació més completa i àmplia.
[3] Biblioteca: reforçar-la i incloure-hi aules d’estudi que permetin també (o en una part d’elles) fer 
treballs col·lectius amb ordinadors.
[4] Escola de Música: re-orientació de l’escola de Música, tant pel que fa a les quotes elitistes com 
per l’oferta instrumental interessada que es fa per part del claustre de professors, fent-la més asse-
quible i amb una oferta més variada i completa per tal de poder fer un servei a tota la població.
[5] Aula de Dansa: reforçar-la i ampliar-ne l’oferta per atraure més gent i un espectre més ampli 
d’interessos.

ENTITATS

Les entitats són un dels motors principals de la cre-
ació de cultura i és per aquest motiu que és de real 

importància ajudar-les, fer les visibles i reconèixer la 
seva tasca.

Una festa major per a tots i totes els premianencs i premianenques.

Propostes en matèria d’entitats

[1] Creació d’Alberg d’entitats, per tal que totes les entitats tinguin un espai on treballar i on desen-
volupar les seves activitats, fomentant també el seu inter-coneixement i interrelació, que pot donar 
fruits molt positius en forma de treball i activitats conjunts.
[2] Fira d’entitats, que permeti a les entitats donar-se a conèixer i promocionar la seva feina i les 
seves activitats, i permeti a la ciutadania conèixer les entitats del seu poble i interactuar amb elles.

CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL

Per a créixer, cal saber en tot moment d’on venim els 
nostres orígens, cultura i tradicions.
És per aquest motiu que des de crida fomentarem la 

cultura popular i tradicional premianenca i dels Paï-
sos Catalans

Apostem per potenciar la cultura popular i tradicional dels països catalans.

Propostes en matèria de cultura popular i tradicional

[1] Fomentar colles de cultura popular: potenciar les existents i crear-ne de noves (ball de bastons, 
diables...)
[2] Fomentar i promocionar l’Espolsada i també la seva història i el que l’envolta, també modernit-
zant-la i apropant-la a gent que la desconeix, ampliant així més el rang de persones que s’interessin 
per ella.

PATRIMONI, SÍMBOLS I MEMÒ-
RIA HISTÒRICA

Propostes en matèria de patrimoni, símbols i memòria històrica.

[1] Honors, noms i estàtua Jordi Pujol:
 Consultar opinions de la ciutadania en enquesta/qüestionari
 Debats (oberts al públic) sobre diferents propostes i solucions
 Consulta ciutadana de ratificació de la proposta final
[2] Cuidar, preservar, rehabilitar, potenciar i promocionar adequadament els espais d’interès 
patrimoni històrico-artístic, cultural i natural del municipi, com ara els següents, que no sempre es 
troben en l’estat en què haurien de ser:
 Caseta dels reis
 Jaciment íber
 Cadira del Bisbe
 La Cisa
 Sant Mateu
[3] Fomentar coneixement i promoció de la història del poble, incloent l’elaboració de rutes pel 
patrimoni i la promoció de les ja existents, i interrelacionant-ho amb el Museu i exposicions relacio-
nades que s’hi facin.



ALTRES ACCIONS EN CULTURA

Propostes:

[1] Foment de la multiculturalitat:
 Integració multicultural en l’organització de festes majors i altres esdeveniments
 Esdeveniments multiculturals (en festes majors i altres)
 Intercanvis culturals i lingüístics
[2] Cinema a la fresca
[3] Cinema social i documental, amb participació de l’alumnat
[4]Cinema en versió original subtitulada, i cinema català i espanyol subtitulat en anglès, per fomen-
tar l’aprenentatge i la immersió en la llengua anglesa i altres llengües estrangeres
[5] Cinema a l’Espai Santa Anna cada cap de setmana, amb una programació decidida pels veïns del 
barri, donant més ús i més continu a l’espai municipal. 
[6] Baixar taxes per fer rodatges al municipi, que són molt elevades i més altes que als municipis 
del voltant, per tal de fomentar la realització de pel·lícules a aficionats i films col·laboratius d’autors, 
realitzadors, actors i tècnics, de la comarca.
[7] Festival de Cinema: Estudiar la possibilitat de crear un Festival de Cinema comarcal amb la col·la-
boració d’altres municipis.
[8] Facilitats per a art i cultura, amb tal de permetre i fomentar la creació per part d’artistes locals i 
la promoció de les seves obres:
 Augmentar disponibilitat de locals, i oferir-los a preus assequibles i amb facilitats per a fer-ne 
el pagament.
 Eliminar o reduir taxes per exposar obres en el cas d’artistes locals o comarcals.
[9] Reforçar la nostra llengua i les nostres tradicions culturals, mirant al futur sense deixar de banda 
d’on venim, i construint aquest futur conjuntament amb les altres cultures que conviuen amb nosal-
tres fent d’aquesta una societat més rica:
[10] Contacte i interconeixença amb altres pobles del món:
 Actes, xerrades, debats
 Col·laboració amb entitats que s’hi dediquin i promoció de les mateixes
 Implicació d’escoles i instituts
 Agermanaments (municipis agermanats d’altres països i pobles del món, o agermanaments 
amb aquests pobles i països en conjunt)

TURISME
Propostes en matèria de turisme

[1] Desenvolupament i promoció del turisme de poble, integrat i respectuós amb el municipi i que hi 
aporta beneficis.
[2] Creació d’una Oficina de turisme.
[3] Rutes (de muntanya, arquitectòniques, històriques...) ben indicades i promocionades (la Ruta 
dels 3 Ponts). Crear-ne de noves i promocionar i indicar adequadament les ja existents.
[4] Foment i promoció de l’eco-turisme real, turisme sostenible i integrat i respectuós amb el poble.
[5] Creació de mirador(s) a la muntanya, al Parc Natural.
[6] Jaciments arqueològics: habilitar els existents, donar-hi visibilitat i accés, explicar-ne la història i 
fer-ne la difusió i promoció adequada.
[7] Donar a conèixer els espais d’interès patrimoni històrico-artístic, cultural i natural del municipi 
(degudament preservats/restaurats), així com la història del poble, per a propis i visitants.

FESTES
Propostes en matèria de festes

[1] Obrir l’organització de la festa major a ciutadania i entitats. 
[2] Consultar els veïns sobre mancances de les festes i propostes per a millorar-les
[3] Recuperar antigues festivitats (3 tombs,...)
[4] Potenciar, renovar i ampliar altres festes: Carnestoltes (incloure-hi versots), Castanyada, nit de 
Reis, fira de Nadal.
[5]  Fomentar la creació de nous esdeveniments lúdic -festius com ara festes d’hivern.
[6] · Reorganitzar geogràficament les festes: a les festes majors i altres, fer activitats en diferents 
punts i a tots els barris.
[7] Potenciar les festes dels barris, dotant-les del pressupost necessari i adequat, i deixant-les decidir 
i organitzar als veïns del barri corresponent amb l’ajuda que es requereixi per part de l’Ajuntament.
[8] Fomentar la multiculturalitat en les festes municipals com a element enriquidor i integrador, tant 
en l’objecte de les festes com en l’organització de les mateixes.



JOVENTUT
“ÉS IMPORTANT APROPAR L’AJUNTAMENT ALS JOVES JA QUE SÓN ELLS ELS 
QUI HAN DE SORTIR BENEFICIATS DE LES POLÍTIQUES QUE ELS AFECTEN”

Propostes en matèria joventut

[1] Hem de concentrar tots els nostres esforços en fer accessible la política als mes joves, mitjançant 
un Consell de la Joventut on es pugui escoltar la seva opinió (donant veu també als menors d’edat). 
Amb sessions de brainstorming i assemblees d’on sortiran idees per millorar. 
[2]  Cercar un local adient per el Cau.  Proposarem que, previa consulta als  ciutadans de Premià ho 
aproven així, l’antic ajuntament pugui ser-ne.
[3] Habilitar un espai per a joves on es puguin dur a terme activitats del seu interès tals com xerra-
des, cursos i tallers d’informàtica, cinema, fotografia… 
En èpoques d’examen s’utilitzaria com a sala d’estudi, ja que actualment els estudiants s’han de 
desplaçar als pobles veïns. 
[4] Impulsar un concurs anual de graffitis al mur de l’Institut Valerià Pujol situat a la carretera dels 
Sis Pobles (banda Mar).
[5] Posada en marxa del programa Patis Oberts que consisteix en obrir els patis de les escoles i ins-
tituts municipals fora de l’horari escolar per augmentar l’oferta d’instal·lacions esportives. Cada pati 
obert comptarà amb un servei de monitoratge que s’encarregarà d’obrir i tancar el pati escolar dins 
els horaris previstos, així com vetllar pel bon ús de les instal·lacions.
[6]Promoure la contractació de joves a empreses municipals i entitats del poble (establint un 
percentatge de places). I amb la creació d’una borsa de treball juvenil on es publiquin les ofertes de 
treball de les entitats del poble així com de les empreses locals i de municipis veïns.

ESPORTS

El nostre objectiu principal es apropar l’esport 
a la major part de la població possible per això 
és important saber quin és l’interès de la po-
blació, i prendre mesures per a treure-li profit. 

Així doncs, promovent petits tornejos o sessions col-
lectives creiem que es pot animar a molta més gent 
a practicar esport. A tot veiem prioritari millorar els 
equipaments ja existents.

“EN ELS ÚLTIMS ANYS A PREMIÀ DE DALT S’HA DUT A TERME LA POSADA EN 
MARXA DE DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPECIALITZADES, PERÒ 
EN AQUEST ASPECTE ENCARA HI HA MOLTA FEINA PER FER.”

Propostes en matèria d’ esports

[1] Skate park: La manera com s’ha dut a terme la construcció d’un nou skate park és el contrari del 
que hauria de ser un procés de participació ciutadana, i no respecta el dret a la participació dels i les 
joves. Hauria d’haver-se informat la població des d’un principi sobre el projecte que l’Ajuntament 

volia dur a terme. S’hauria d’haver consultat des del principi la ciutadania, i en especial els usuaris 
del skate park, sobre la necessitat o no d’un nou skate park i de fer-lo en la localització on s’ha fet, i 
sobre les seves característiques i el seu ús. Alternatives com la renovació de les instal·lacions que ja 
existeixen s’haurien també d’haver posat sobre la taula. S’hauria hagut de debatre amb la ciutada-
nia per trobar entre totes i tots la millor opció per a tots i totes, concloent el procés amb una consul-
ta de ratificació de la proposta conjunta final.
Aquesta és la manera com pensem que s’haurien de portar a terme els projectes municipals.
Ara, amb la construcció del nou skate prop d’acabar-se, volem que s’obri el debat sobre com gestio-
nar la situació actual, proposant-ne el retornant a la gratuïtat per als seus usuaris habituals, parlant 
de la normativa, i decidint quina és la millor solució per als dos skate parks que per ara conviuen.
[2] Poliesportiu: consultar a la ciutadania la necessitat i adequació de la ampliació que s’hi vol fer. 
Consultar també mancances i millores o canvis que hi veurien necessaris.
[3] A Premià de Dalt disposem d’una localització privilegiada per a la pràctica de senderisme, 
trail-running i esports de muntanya.  
Duent a terme una feina de senyalització i promoció dels racons i rutes de la nostra serralada ajuda-
rem a promoure aquesta pràctica tant saludable.
[4] Lluitar per la construcció d’una piscina municipal a Premià de Dalt. Determinar-ne els costos i la 
necessitat, consultant els ciutadans.
[5] La instalació d’un rocòdrom horitzontal a una de les parets de l’Institut Valeria Pujol o el Pavelló 
Municipal per a oferir als joves una alternativa original.



MUNICIPI
i  SOCIETAT
UN POBLE PER A LES PERSONES

Un poble és la seva gent, les seves persones, la seva societat. Una vila pot tenir un gran patrimoni històric, un 
entorn natural envejable, un llegat artístic destacable, però sense les seves persones un poble no pot existir.
Des de Crida ens centrem i ens centrarem sempre en les persones, ja que aquestes són el pilar i el fonament de 
qualsevol societat. Per aquest motiu treballarem per avançar cap a una societat justa i lliure.
Des de Crida Premià de Dalt centrarem els nostres esforços perquè tots els habitants del poble tinguin possibi-
litats reals d’assolir el seu benestar: un veritable accés a l’educació, a la sanitat, a la cultura, a l’esport, al medi 
ambient; una relació de respecte i solidaritat amb els seus veïns i veïnes.
Una societat justa, solidària, equitativa, tolerant i respectuosa, és la condició sine qua non per tenir un poble 
solidari i lliure; sense una cosa, no existeix l’altre.
Crida Premià de Dalt treballarà perquè, des de les competències que pertoquen al Govern Municipal, es puguin 
assentar les bases necessàries per construir un poble just, solidari i lliure.

PROGRAMA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
ELECCIONS MUNICIPALS 2015

CONSTRUÏM UN POBLE

UNA SOCIETAT JUSTA, SOLIDÀRIA, EQUITATIVA, TOLERANT I RESPECTUOSA.

per a totes les persones



EDUCACIÓ

Des de Crida entenem l’educació en la seva vessant 
més àmplia, per tal que Premià de Dalt esdevingui 
una vila educadora: educació per les criatures, noies 
i nois, però també educació i formació per a les per-
sones adultes i la gent gran.
Una vila educadora on no només s’aprengui a les au-
les, sinó també als carrers i a les places, als parcs i als 
comerços, on les entitats i les persones siguin co-res-
ponsables i partícips de l’educació.

Una educació que traspassi les fronteres del gènere, 
l’origen, la cultura i l’edat de les persones. Una edu-
cació on tothom hi participi i hi tingui cabuda.
Una educació que prengui de manera transversal la 
salut, l’afectivitat, la cultura, l’art, la creativitat i que 
persegueixi l’autonomia i la responsabilitat.
Una educació que atengui a la diversitat i que fomen-
ti la participació i la implicació. 

APOSTEM PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT. UNA EDUCACIÓ 
QUE PRENGUI DE MANERA TRANSVERSAL LA SALUT, L’AFECTIVITAT, LA CUL-
TURA, L’ART, LA CREATIVITAT I QUE PERSEGUEIXI L’AUTONOMIA I LA RES-
PONSABILITAT.

Propostes en matèria d’educació

[1] Crear una xarxa educativa on hi participi personal docent de tots els nivells educatius, persones 
implicades a les d’entitats de lleure i d’educació no formal, així com en altres espais de formació 
(escola de música, etc) i persones representants de les AMPAs, per tal de fer un treball conjunt per 
les nenes i nens, noies i nois de la vila. Des de la xarxa es podrà oferir suport així com identificar les 
necessitats específiques, tant d’intervenció, com de prevenció o formació. Es promouran les actuaci-
ons en xarxa i els processos participatius.
[2] Donar suport i assessorament a l’escola bressol donant el valor que es mereix com a espai edu-
catiu, ja que té un paper fonamental en els primers moments de vida de les criatures i és el pilar a 
partir del qual es consolida el seu desenvolupament: formació de les mestres i educadores, assesso-
raments i intervenció de les escoles, implicació de les famílies.
[3] Crear camins escolars per tal d’afavorir l’autonomia i responsabilitat dels infants de la vila. 
[4] Afavorir l’existència d’espais de trobada per a estudiants com ara aules d’estudi, aules noctur-
nes en època d’exàmens.
[5] Facilitar i potenciar l’accés de tothom a les formacions no reglades (música, idiomes, informàti-
ca, arts plàstiques i de moviment) i ampliar l’oferta formativa, tant per a infants com per a persones 
adultes.
[6] Crear una escola de famílies i espais familiars.
[7] Elaboració d’un mapa de recursos educatius de la vila.

SANITAT

La salut segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) és un estat de complet benestar físic, mental i 
social, i no solament l’absència de la malaltia. És per 
això que des de la Crida de Premià de Dalt volem aug-

mentar i millorar l’oferta de sanitat del poble i vetllar 
perquè els nostres habitants gaudeixin plenament 
d’una salut pública i de qualitat.

DES DE L’AJUNTAMENT ENS POSICIONAREM PER UNA SANITAT PÚBLICA, 
DE QUALITAT I PER A TOTHOM.
DIREM NO A UNES RETALLADES INJUSTES I EVITABLES.

Propostes en matèria de sanitat

[1] Establir un pla de promoció  de la salut i de prevenció de malalties que garanteixi la salut dels 
habitants del poble.
[2] Promoure l’educació per la salut per garantir l’autonomia dels pacients.
[3] Protegir les persones que estiguin exposades a més risc: nens i persones ancianes.
[4] Crear rutes motivadores per a potenciar l’exercici físic.
[5] Incentivar els hàbits alimentaris saludables.
[6] Realitzar formació de reanimació cardiopulmonar al personal que tingui contacte amb les perso-
nes (policies, mestres…).
[7] Augmentar els desfibril·ladors a la via pública i disposar-ne almenys un a cada barri.
[8] Establir serveis mancomunats amb la població veïna de Premià de Mar.
[9] Afavorir l’acompanyament als immigrants que no parlen l’idioma per part de mediadors en la 
seva atenció mèdica.
[10] Vetllar per la creació del nou Consultori Local del Barri Cotet.
[11] Incrementar els dies d’atenció sanitària al Consultori Local del Barri del Remei en comptes de les 
dues hores que obre ara.
[12] Vetllar pel bon funcionament dels Centres d’Atenció Primària (CAP) del poble.



SALUT A L’ESCOLA
Propostes en matèria de salut i escola

[1] Potenciar la figura de personal sanitari tant a les llars d’infants, escoles de primària i de secun-
daria del poble augmentant els horaris de consulta i de personal en aquestes entitats.
[2] Augment d’hores de la figura del psicòleg en les escoles primària
[3] Potenciar una consulta d’atenció sexual i de drogues en horari lectiu pels estudiants.
[4] Crear un programa per potenciar els hàbits saludables en l’edat escolar.
[5] Potenciar l’exercici físic en infants i joves en d’edat escolar.

INDEPENDÈNCIA PER A 
CANVIAR-HO TOT

Propostes en matèria per la creació d’un procés d’alliberament na-
cional.

[1] Afavorir el procés d’alliberament nacional, aquest només te sentit si s’entén i s’aprofita com
una oportunitat per redefinir d’arrel i a favor de les classes populars el sistema de relacions
polítiques, econòmiques, socials i culturals vigent.
[2] Vetllarà per que el procés d’alliberament nacional estigui en tot moment estretament
connectat a la defensa dels interessos i drets de les classes populars, evitant que des de la
dreta “sobiranista” s’utilitzi el procés com una cortina de fum per tapar les seves polítiques
antisocials o imposar un model que continuï beneficiant a la minoria enriquida. 
[3] Portarà a terme accions de desobediència institucional i popular front qualsevol obstacle
que els estats estableixin per impedir el procés constituent.
[4] Donar suport a totes aquelles iniciatives que aposten clarament per la construcció nacional
dels Països Catalans. 
[5] Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l’espai de ruptura democràtica amb 
les élits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans i les seves institucions.
[6] Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals, econòmiques i
educatives entre els diferents municipis, comarques, entitats i organitzacions dels Països
Catalans trencant les fronteres politico-administratives que ens imposen els estats i
impulsant la construcció d’un marc territorial comú.

Tenim en la història molts exemples on els municipis 
han jugat un paper clau en l’activació des de la base 
de processos constituents. Foren els ajuntaments els 
que a l’Estat espanyol proclamaren, el 14 d’abril de 
1931, la II República. O foren també els municipis els 
que, el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, 
iniciaren l’onada de centenars de consultes munici-
pals que va obrir l’actual procés independentista a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC).
En aquest sentit, la Crida considera els municipis i els 

barris com el marc territorial de referència des d’on 
posar en marxa o continuar impulsant des de baix: 

1. La construcció nacional dels Països Catalans.
2. La ruptura democràtica cap a la independència
3. L’obertura d’un procés constituent
radicalment participatiu i transformador.

LA CRIDA IMPULSARÀ; 1. LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL DELS PAÏSOS
CATALANS; 2. LA RUPTURA DEMOCRÀTICA CAP A LA INDEPENDÈNCIA; I, 3. 
L’OBERTURA D’UN PROCÉS CONSTITUENT RADICALMENT PARTICIPATIU I 
TRANSFORMADOR.



DIVERSITAT I EQUITAT SOCIAL, 
ECONÒMICA I CULTURAL

Des de Crida observem i identifiquem diversos sectors de la població que pateixen un tracte discriminatori i 
injust.

Dones amb drets laborals desiguals als dels homes –salaris pitjor remunerats, feines d’economia submergida 
(p.ex: assistència i serveis domèstics no declarats ni cotitzats), tasques no valorades ni considerades social-
ment (mestresses de casa, cura i atenció de gent gran o de gent malalta a la llar, etc)-.

Dones que pateixen discriminació sexista –de formes i maneres diverses, algunes més evidents, altres més 
ocultes i subtils-.

Persones que pateixen discriminació per la seva orientació i condició sexual -gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals-.

Persones nouvingudes que pateixen discriminació i/o desigualtat social, cultural, econòmica o laboral, degut 
al seu origen, cultura, raça o religió.
Gent gran que pateix discriminació i/o desigualtat social i cultural; amb manca de cura, d’atenció i d’interac-
ció social; amb situacions d’aïllament de les prestacions socials i sanitàries adequades.

Gent amb diversitat funcional que pateix discriminació i/o desigualtat social, cultural i laboral –la normativa 
que obliga a determinats percentatges en la contractació (inclosa la dels ajuntaments) de persones amb 
diversitat funcional sovint no es compleix–.

PROGRAMA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
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“Des de Crida apostem per unes festes majors per a tota la ciutadania”
És per això que aquestes han d’arribar a tots i cadascun dels barris.

Tots aquests sectors de la població precisen i requereixen un tracte just i equitatiu -sovint amb la inclusió 
de polítiques de discriminació positiva i de compensació i paritat que puguin anivellar i equilibrar situacions 
desiguals de partida-. Des de Crida Premià de Dalt durem a terme polítiques i iniciatives municipals per a què 
això es faci real.

EQUITAT SOCIAL
Propostes en matèria d’ equitat social

[1] Habitatge de lloguer social per a joves. Cedir, per a aquesta finalitat, els pisos buits pertanyents 
a entitats bancàries, a través de negociacions amb els bancs propietaris i apujant l’IBI d’aquests im-
mobles per facilitar que les entitats s’avinguin a negociar. D’aquesta manera, es retornarà el dret a 
l’habitatge digne a tots aquells que no el tenen garantit i s’apostarà per acabar amb una societat 
on hi ha més pisos buits que persones sense casa i caminar cap a un model d’habitatges públics de 
lloguer social a preus assequibles.
[2] Pla d’Ocupació basat en polítiques d’ocupació activa, que comptin amb els recursos adients, i 
en una borsa de treball àmplia i diversificada que ofereixi sortides laborals a totes les persones que 
vulguin accedir-hi per tal de reduir les dades d’atur, especialment en aquells sectors laborals més 
afectats.
[3] Quota de llocs de treball per a joves a la borsa municipal en una àmplia varietat de sectors. Seran 
feines d’un mínim d’un any de durada que serviran per donar-els-hi l’experiència laboral que se’ls 
requereix per entrar en el mercat laboral
[4] ] Més locals i a preus assequibles. Augmentar l’oferta i la disponibilitat de locals, habilitar-los per 
a diferents usos i rebaixar-ne els preus per fer-los assequibles. També habilitar-ne de nous en espais 
infrautilitzats. Així es possibilitarà la tinència de locals per part d’entitats, persones o grups que reque-
reixin d’un espai per dur a terme la seva feina o activitat.
[5] Serveis socials i ajuts socials. Millorar l’eficiència dels serveis socials i augmentar l’oferta i la diver-
sificació d’ajuts socials perquè arribin a tota la ciutadania necessitada amb l’eficàcia requerida. 
[6] Evitar desnonaments des de l’Ajuntament, negociant amb les entitats propietàries dels pisos i 
en estreta col·laboració amb els col·lectius que lluiten contra els desnonaments, com la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca.
[7] Col·laborar amb els bancs d’aliments, però també resoldre el veritable problema de fons: el mal-
baratament de menjar que es fa des de les famílies i des de les empreses, especialment els supermer-
cats, mentre, alhora, hi ha tanta gent en situació de fam. Per posar fi a aquestes contradiccions cal, 
d’una banda, controlar i donar sortida als aliments en bon estat que són extrets dels supermercats 
per evitar que acabin convertint-se en brossa i es desaprofitin. I cal, d’altra banda, conscienciar la 



població de fer una compra i un ús raonables dels aliments.
[8] ] Garantir les necessitats bàsiques a les famílies i les persones amb recursos escassos, a través 
d’iniciatives com un menjador social municipal, un rebost solidari, un rober solidari i l’expedició de 
tiquets o targetes que els permetin d’adquirir els béns de necessitat als comerços del municipi.
[9] Establir un pla d’horts socials municipals amb la col·laboració de pagesos i propietaris de terrenys 
agrícoles del poble. Es destinaran a totes les persones que en vulguin fer ús, se situaran arreu on hi 
hagi demanda i quedaran exempts de terminis màxims mentre hi hagi gent que els treballi.

PERSONES NOUVINGUDES
Propostes en matèria persones nouvingudes

[1] Servei o Comitè d’Acollida a nouvinguts, on cada persona que arribi a viure al poble tingui la 
possibilitat de ser informada i ajudada en tots els àmbits amb l’opció de disposar d’un traductor, i on 
veïns i veïnes d’orígens o situacions similars que s’hagin establert al municipi amb anterioritat puguin 
també col·laborar en aquest procés d’adaptació.
[2] Servei de reforç en els estudis als infants especialment, fills de persones nouvingudes que no dis-
posin d’algú que els pugui ajudar a fer els deures i treballs de l’escola o l’institut.
[3] Fomentar la integració en ambdues direccions: tant la integració de les persones nouvingudes 
en els costums i tradicions locals, com la integració dels residents en la diversitat cultural i lingüística 
dels nouvinguts. 

Establir espais de trobada de persones acabades d’arribar amb persones que porten més temps al 
poble per fomentar, no només la col·laboració i l’assessorament pràctic sobre aspectes del municipi, 
l’administració i el seu funcionament, també l’establiment de llaços que permetin als nouvinguts de 
sentir-se com a casa més ràpidament.
Parar especial atenció als infants, impulsant espais on puguin conèixer altres nens, nenes i joves 
d’edats similars.

[4] Fomentar la multiculturalitat com a valor molt positiu per al poble. Impulsar espais i activitats, 
com tallers o esdeveniments a les festes municipals, que donin a conèixer la diversitat cultural del 
municipi i atribueixin valor a cadascuna de les diferents cultures, tradicions i llengües que hi conviuen. 
La multiculturalitat ha d’esdevenir una eina per formar un poble cohesionat, on tothom sigui respec-
tat i on tothom se’n senti partícip.

GENT GRAN I 
PERSONES DEPENDENTS

Propostes en matèria de gent gran.

[1] Centre de dia adequat i instal·lat en la localització més adient.
[2] Millora del Casal d’Avis per donar-hi cabuda a tota la gent que hi vulgui participar i a totes les 
activitats que s’hi vulguin dur a terme.
[3] Ajudes socials que permetin i facilitin a les persones grans l’accés a tots els serveis que requereixin 
i també a uns preus que els siguin accessibles. Aquestes ajudes inclouran subsidis, bonificacions i la 
gratuïtat dels serveis necessaris.
[4] Instal·lació de millores tècniques a les llars on viuen persones que requereixen de certs suports.
[5] Atenció especialitzada a domicili (sanitària, psicològica, de companyia i fisio-terapèutica) sempre 
que sigui necessària.
[6] Facilitació de tràmits i habilitació, per a diferents situacions, de canals i personal que els permetin 
fer-los, amb tal d’assegurar que no es limiten les seves possibilitats de fer-los.
[7] Fomentar la integració i la participació de la gent gran en les diferents activitats del poble, siguin 
culturals, socials o d’oci.
[8] Crear el Consell de la Gent Gran com a espai de debat i decisió de les polítiques que afecten aquest 
col·lectiu.
[9] Assegurar el dret de les persones dependents a rebre l’ajuda que requereixen.
[10] Garantir un nombre suficient de bancs i altres equipaments urbans que puguin ser utilitzats per 
a les persones grans o les persones amb dificultats de mobilitat en tots els espais públics, inclosos 
parcs, places i carrers.

DIVERSITAT
Propostes en matèria de diversitat

[1] Garantir i fomentar el respecte a la diversitat ètnica, d’origen, afectivo-sexual i identitària, de gè-
nere i de qualsevol altre tipus. També garantir i fomentar l’equitat i la inclusió de totes les persones 
en tots els àmbits de la vida.
[2] Controlar, evitar, perseguir i aturar qualsevol forma de discriminació, aplicant de manera efectiva 
la normativa vigent, especialment la llei contra l’homofòbia aprovada recentment. Fomentar també 
el coneixement d’aquesta normativa i de tot allò que implica.
[3] Atenció individualitzada i discreta en casos d’assetjament i de dificultats d’autoacceptació. Dispo-
nible a les escoles i als instituts, per telèfon i també per internet, comptarà amb la col·laboració de 
persones amb situacions o experiències similars i garantirà l’anonimat quan es demani.



[4] Campanyes de sensibilització contínues i en diferents fronts (incloent-hi la publicitat municipal en 
diversos formats) per conscienciar la població sobre la situació vigent en aquests àmbits, les realitats 
existents i la importància de respectar-les i defensar-les.
[5] Xerrades, debats i activitats en petits grups a escoles i instituts per abordar la diversitat i amb la 
col·laboració de persones d’edat propera amb situacions o experiències similars.
[6] Col·laboració amb entitats, associacions i persones que treballen la diversitat i també amb d’altres 
on sigui bo tractar-hi el tema.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Propostes en matèria solidaritat i cooperació

[1] Participació activa en projectes de cooperació per al desenvolupament:
Dedicant-hi al menys el 0,7% del pressupost.
Col·laborant amb les entitats municipals que hi treballen.
Col·laborant amb entitats i experts externs.
Fomentant-ne la participació i implicació de la ciutadania i, en especial, de persones amb orígens 
estrangers i persones que hagin viscut o tinguin relació amb altres països.
Donant-hi visibilitat de cara a la ciutadania i a l’exterior a través d’internet i de les xarxes socials.
[2] Xerrades i debats sobre cooperació, col·laborant amb escoles i instituts i implicant-hi l’alumnat.
[3] Impulsar exposicions sobre cooperació i solidaritat en espais municipals com el Museu, la Biblio-
teca o l’antic Ajuntament.
[4] Generar i fomentar reflexions sobre els models de cooperació, les concepcions de desenvolupa-
ment i cooperació i les diferents realitats.
[5] Cooperar amb els pobles del món, especialment amb aquells privats de llibertats i amb cultures i 
llengües oprimides, i fomentar el coneixement d’aquests i de les seves situacions i problemàtiques.

ENTITATS SOCIALS

Propostes en matèria d’entitats socials

[1] Un poble amb entitats socials actives i visibles és un poble viu. Creiem que les entitats han de 
presentar la seva candidatura amb criteris no només pel que fa al nombre de socis, sinó que es tingui 
en compte també el seu impacte a la vida cultural del poble  i al projecte en sí, al marge de la seva ac-
ceptació. Per tant, volem que les entitats informin més i millor dels seus objectius i, en conseqüència, 
l’assignació de recursos sigui més reflexiva.



ECONOMIA
Des de Crida Premià de Dalt apostem per una gestió que s’allunyi d’infraestructures i obres locals superficials 
i d’un alt cost econòmic i es centri en les necessitats reals de la ciutadania. Volem un Ajuntament que mostri 
sensibilitat respecte les dificultats i problemàtiques actuals i on els seus 11 milions d’euros anuals tinguin més 
incidència cap als veïns i les veïnes.

En la mateixa línia, volem crear exempcions de l’impost de plusvàlua per a persones desnonades, així com 
establir una major flexibilitat i una millora de les condicions per a les llars que, per raons de mort d’un familiar, 
es veuen obligades a lluitar contra una allau d’impostos.

Creiem que, des de l’Ajuntament, s’ha d’impulsar una millor formació tant per a persones aturades com per 
a emprenedores. I també s’ha d’ajudar a incentivar l’economia d’una manera més equitativa, fomentant la 
creació de cooperatives amb criteris de durabilitat i fugint del populisme.

Volem un poble amb un mercat municipal que pugui oferir al consumidor productes frescos i tenir, al mateix 
temps, un impacte econòmic d’àmbit més nacional i re-distributiu.
Creiem que els diners dels ciutadans no s’han de convertir en asfalt, sinó en solucions útils per al poble.

PROGRAMA DE CRIDA PREMIÀ DE DALT
ELECCIONS MUNICIPALS 2015



COMERÇ
Propostes en matèria de comerç

[1] El mercat ambulant del Barri Santa Anna-Tió fa temps que manté una situació d’agonia igno-
rada per l’Ajuntament actual. Des de Crida Premià de Dalt, creiem que el comerç de proximitat ha 
de rebre més suport per part de l’Ajuntament i proposem:
a. Més aparcament disponible.  És una de les principals mancances del mercat ambulant. Pro-
posem que, en les hores de mercat, a l’actual bloc d’aparcaments adjacent no s’hi pugui estacio-
nar el vehicle més de 45 minuts. Així es fomentarà que anar al mercat resulti més còmode i fàcil. 
b. Ampliació de carrers. El nombre de carrers que ocupa el mercat s’ha anat reduint al llarg 
dels últims anys, minorant així les possibilitats d’aquest. Volem ampliar, altre cop, les vies dedica-
des al mercat per fer que aquest sigui més variat i tingui més vitalitat.
c. Publicitat i accions comercials. El mercat necessita revifar i, per aconseguir-ho, impulsarem 
mesures de publicitat i donarem suport a accions conjuntes dels mercaders.
[2] Foment de fires i mercats puntuals per dotar de més vida el poble i per potenciar-ne el comerç 
responsable i de proximitat.
a. Mercat de segona mà 
b. Mercat artesanal
c. Mercat de la Cisa (1 de maig) 
d. Mercat Artesanal
e. Fira Ibera

MERCAT AMBULANT

MENYS LOCALS BUITS
[1]  Hem d’aconseguir que  tots els locals en mans de l’Ajuntament estiguin llogats, ja que no és 
rentable que hi hagi diversos locals buits durant un llarg termini. Des de Crida Premià de Dalt 
volem oferir-los a un preu suficientment competitiu perquè tots arribin a estar ocupats. Oferim 
oportunitats, creem feina. 

IMPOSTOS I TAXES

[1] En casos puntuals de famílies amb dificultats s’han de cercar mecanismes perquè aquestes 
puguin fer front als impostos municipals. Per exemple, proposem que, en aquells casos amb un atur 
de llarga durada i sense ingressos hi hagi flexibilitat i exempcions en el pagament de tributs.

SENSIBILITAT VERS LA SITUACIÓ ECONÒ-

MICA DE CADA FAMÍLIA.

INCREMENTAR L’IBI 

ALS PISOS BUITS.  
Des de Crida Premià de Dalt creiem que els habitatges buits de llarga durada són un bé inactiu per 
la societat i necessari en el context actual. 
[1] Emparats en la llei de l’habitatge,  lluitarem per un recàrrec als habitatges que portin dos anys 
buits, duració que es determinarà mitjançant dades objectives de consum i amb la previ diàleg amb 
el propietari.

IVTNU  O PLUSVÀLUA

[1] L’IVTNU s’aplica a la transmissió de terrenys urbans (amb habitatges o sense) per venta, per he-
rència i també per desnonaments bancaris.  Actualment hi ha una exempció pel que fa a l’herència, 
sota certes condicions, que considerem que no són prou àmplies per a la realitat de les famílies. Per 
això, proposem:
a. Ampliar a 3 SMI les condicions per l’exempció per herència. Creiem que 2 vegades el salari 
mínim interprofessional per la unitat familiar no és suficient per mantenir l’estabilitat financera 
davant tots els impostos i pagaments a que han d’afrontar les famílies en aquests casos.
b. Flexibilitat pel que fa a la condició de no posseir altres béns immobles. Per exemple, pro-
posem que pàrkings i immobles d’escàs valor no siguin considerats com a impediment per aplicar 
l’exempció.



c. Eliminar la condició de mantenir l’habitatge durant 3 anys.  Creiem que el receptor és lliure de 
mudar-se o no, i que en cap cas està relacionat amb l’esperit solidari d’aquesta exempció. 
d. S’apliqui l’exempció o no, volem mostrar flexibilitat en el període de pagament amb les 
famílies d’aquesta casuística, en funció de la seva situació econòmica i havent estudiant els casos 
individualment.
[2] Crear una exempció de l’IVTNU per a desnonats de l’habitatge principal.
Des de Crida Premià de Dalt creiem que no és just ni té sentit aplicar l’impost a aquelles persones 
que ho han perdut tot. Per tant, treballarem per aconseguir que els desnonats no hagin de supor-
tar-ne el càrrec.

EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONS-
TRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
(ICIO) PER OBRES DE PARTICULARS AL 

SEU HABITATGE

[1] Creiem que no és adequat taxar la millora de l’habitatge de portes endins quan no afecta direc-
tament l’activitat del poble. Per això, treballarem per crear exempcions per a reformes interiors. 

OCUPACIÓ
UNA MILLOR FORMACIÓ TANT PER L’ATU-

RAT COM PER L’EMPRENEDOR.
Actualment només s’han ofert  dos cursos formatius i des de Crida Premià de Dalt creiem que es pot 
fer molt més. Per això proposem :

[1] Treballar amb altres ajuntaments de la comarca per ampliar l’oferta formativa i, sobretot, per 
millorar la qualitat d’aquesta.  
[2] En la mateixa línia de cooperació, oferir formació i assessorament de qualitat als emprenedors.

COOPERATIVA SOCIAL EN BASE A PROJEC-
TES DE GENT A L’ATUR.
PROPOSEM IMPULSAR LA CREACIÓ DE COOPERATIVES COM A MI-
LLOR EINA DE REDISTRIBUCIÓ DE RIQUESA.

Creiem que les persones que es troben en situació d’atur tenen un actiu en si mateixes. Seria positiu 
disposar d’un organisme que les organitzés per revertir aquest actiu en la creació d’una activitat 
empresarial. 
[1] Promoció de cooperativa formada per aturats.  Estudiar el seu projecte  amb criteris reals de 
viabilitat econòmica. 
[2] Oferir préstec de devolució a llarg termini, sempre i quan es justifiqui com a necessari i desenvo-
lupin la seva activitat al poble.
[3] Si és necessari, oferir un local propietat de l’Ajuntament per a la seva execució de forma tempo-
ral. 


