Economia: Acabem amb el clientelisme, proposem fer
pressupostos participatius i que l’Ajuntament tingui els
diners en banca ètica.
Reduirem també la despesa política de l’equip de govern i
eliminarem els càrrecs de confiança posats a dit.

GUA N Y E M PR E M I À DE DA LT

TU TENS LA VEU, FES-TE SENTIR!

Participació real: Volem retornar la veu al poble, per
aquest motiu proposem que les entitats puguin presentar
mocions al ple i que el públic pugui tornar a intervenir al
final d’aquests.

Aixequem catifes: Per unes institucions veritablement
transparents i democràtiques, lliures de corrupció i lliures
dels interessos de les grans elits, les multinacionals i
l’Ibex 35 (bústia ètica per a denunciar irregularitats).
Des dels barris: Per tal que es tingui en compte els barris,
crearem la figura del regidor de barri i el Consell de Barri,
donant així la veu i poder de decisió als veïns i veïnes.
Preservem el nostre entorn: Evitem la destrucció del
territori i els interessos urbanístics. Avancem cap al residu
zero (retorn d’envasos) i cap a un altre model energètic
autosuficient i renovable (ajuts per a plaques solars).
Uns serveis realment públics: Fem que els interessos
privats deixin de controlar els nostres béns bàsics.
Municipalitzem els serveis per garantir l’accés a aigua,
llum i internet.

SUMA’T A L’ALTERNATIVA!
GUANYEM EL CANVI!
En aquests 4 anys, la Crida ha crescut i ha sumat
forces. Som un equip divers, plural, de tots els
barris i totes les edats. Treballem col·lectivament
amb l’objectiu de guanyar un poble per a totes i
tots, on la política la faci la gent i els veïns i les
veïnes puguin decidir-ho tot.
Premià de Dalt necessita un canvi. En
aquest temps hem vist com el govern
de PDeCAT, ERC i PSC ha tret la paraula
als veïns i veïnes que assisteixen al Ple.
Un govern que no es creu la participació,
que ens ha tombat més d’un centenar
de propostes socials, sostenibles,
d’habitatge social i per a joves, per evitar
irregularitats i per la transparència real.
Davant l’actitud i l’opacitat de qui porta
massa temps governant, construïm
un Premià obert, ètic i transparent,
just i equitatiu. Un poble que compti
amb tothom, que tingui com a base
la participació real i efectiva de la
ciutadania, que canviï els murs per
parets de vidre i doni la veu a totes les
persones i entitats.

Dret a l’habitatge: Cal garantir-lo per a totes les persones
i facilitar-ne l’accés als i les joves per emancipar-se.
Apostem per la cultura: Creació de la Casa d’Entitats,
un espai on puguin conviure, interactuar, crear i recuperar
patrimoni, festes i tradicions.
Joventut: Creació d’un Casal Jove amb espai d’oci
(futbolins, billars...) i un espai de formació.

Volem un Premià dels barris, divers, social, que no deixi
a ningú de banda i garanteixi drets i llibertats. Un poble
de cultures, d’igualtat, que preservi el patrimoni i la
natura i fomenti la proximitat. Un municipi educador i
intergeneracional, feminista, ecologista i animalista.

Feminisme per canviar-ho tot: Fem que la perspectiva
feminista i LGTBI sigui central a la vida del municipi.

MARCA
BLANCA

No esperar a les següents eleccions: Ens comprometem
al compliment del programa electoral i no esperar a fer-ho
tot en etapa electoral com ens tenen acostumats.

@cridapremiadalt
crida.pdd

f Crida Premià de Dalt
cridapremiadedalt@gmail.com

>> Més de 150 propostes a : cridapremiadedalt.cat
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