PRECS de CRIDA PREMIÀ DE DALT per al Ple de desembre 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 per REALITZAR LA SEGONA EDICIÓ DE LA CAMPANYA CONTRA
L’LGBTI-FÒBIA A L’ESPORT
Amb tal de dur a terme el 2018 la segona edició de la campanya contra la LGBTI-fòbia a
l’esport que vam realitzar el passat febrer de 2017:
Des de la Crida tornem a estar en plena disposició de col·laborar en l’organització de la
campanya i els actes relacionats, i sol·licitem que, tal com es va fer el 2017, es puguin
fer també les gestions i les comandes necessàries des de les regidories corresponents
de l’Ajuntament: Igualtat i Esports.
Per aquesta nova edició, a més, considerem que seria positiu fer una revisió i avaluació
i introduir alguns canvis i millores, així com planificar i posar en marxa actuacions
addicionals i reeditar d’altres que s’havien fet. D’aquesta manera podríem cercar
ampliar resultats, avançar cap a una major sensibilització al llarg de l’any, ampliar els
sectors implicats, i en definitiva assolir i consolidar una política integral contra l’LGBTIfòbia a Premià de Dalt.
Proposem reunir-nos properament per concretar-ho i treballar-hi.
2) PREC per PROMOURE INICIATIVES D’ESTALVI DEL CONSUM D’AIGUA
Aquest novembre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) anunciava que el país està
oficialment en Pla d’Emergència degut a que les reserves d’aigües dels embassaments
del país han baixat per sota del 50%. Tot això és degut a la falta de pluges actual, però
de fet es tracta d’un panorama cada any més comú i més llarg, com a conseqüència del
canvi climàtic global i evidentment del consum d’aigua. Les conseqüències del proper
estiu podrien ser especialment dures vist el panorama actual.
Des de Crida Premià De Dalt creiem que seria útil començar una campanya contínua
que duri fins l’estiu de reducció del consum d’aigua.
L’objectiu és una difusió lenta però continuada per anar incentivant la cultura de
l’estalvi entre els nostres habitants, preguntar-se com pot reduir el consum d’aigua el
propi Ajuntament així com en les infraestructures del poble a càrrec d’aquest i així, en
global, avançar-se a la problemàtica ajudant a evitar conseqüències de l’estiu pròxim.
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Per exemple, l’any passat i l’anterior l’ACA ja havia creat fulletons d’informació i
incentivava els ajuntaments a repartir-los entre els seus habitants. D’altra banda en el
passat l’Ajuntament de Masnou va repartir reductors de consum d’aigua per a aixetes,
i el 2010 l’Ajuntament de Saragossa va oferir descomptes a les famílies que havien
aconseguit una reducció del 10% en el consum d’aigua durant l’any anterior, acció que
va resultar exitosa.
Per tot això:
Preguem que l’Ajuntament inici de forma proactiva campanyes i accions per incentivar
la cultura de l’estalvi d’aigua entre els ciutadans, en el propi Ajuntament i en les
infraestructures de caire públic del poble.

Premià de Dalt, Països Catalans, 1 de desembre de 2017
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