
IMPLEMENATREM UN CODI ÈTIC:

Afavorirem mecanismes de democràcia directa i participació ciutadana real 
alhora que realitzarem referèndums per aquells temes de gran importància per 
a la població. 

Impulsarem polítiques de contractació de personal que siguin transparents i 
objectives.

Limitem els mandats i els sous dels càrrecs  electes.

Revisarem i modificarem el POUM (PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL), i crearem el 
Consell Municipal d’Urbanisme, que garanteixi la participació ciutadana.

Farem un pla de transició energètica per combatre i ajudar a revertir el canvi climàtic. 
Impulsarem un nou model energètic basat en les energies 100% renovables. Començant per 
la instal·lació de plaques solars als equipaments públics i incentivant amb ajudes a particulars.

URBANISME I TERRITORI:

MOBILITAT:

Vetllarem pel manteniment i la consolidació del comerç i de les  petites botigues de 
proximitat, sobretot d’aliments i de productes de primera necessitat, per les seves funcions 
socials i de model comercial.

Farem tot el possible per a impedir els projectes de grans superfícies, que representen un 
obstacle per els circuits de distribució necessaris per la sobirania alimentària.
Promourem les associacions de comerciants en el marc d’un model de col·laboració público-
privada que sigui garantia per el comerç de proximitat.

COMERÇ:

Treballarem per una educació que promogui els valors universals (la llibertat, 
solidaritat, tolerància...) i que no discrimini per gènere, orientació sexual, edat, ètnia, 
cultura i religió.

Garantirem l’accés a l’escola bressol pública per a tots els infants de Premià de Dalt.
Apostarem per a que les quotes s’ajustin a la capacitat adquisitiva de cada família.

Apostar per  una educació i formació continuada, al llarg de totes les etapes de la 
vida. Públiques, gratuïtes i han de comptar amb la col·laboració de les diferents entitats 
del poble.

Dissenyarem l’espai públic amb perspectiva de gènere, millorarem la 
il·luminació i la seguretat en la via pública.

Ampliar les parades del Bus Nit en els seu recorregut fins els barris (Santa 
Anna i Remei).

Demanar la inclusió de Premià de Dalt en la zona tarifària 1 de l’Autoritat del 
Transport Metropolità.

Recolzarem el moviment associatiu com element potenciador de cultura.

Portarem la festa major a tots el barris i en garantirem la comunicació amb un 
bus urbà. Distribuirem les activitats culturals per els diferents nuclis del poble.

Conservarem i donarem a conèixer els espais d’interès històric, artístic, 
cultural i  naturals del municipi. (Poblat Ibèric, Cadira del Bisbe, museu, fonts 
i camins)

CULTURA:

EDUCACIÓ:



Elaborarem una diagnosi de les necessitat socials i de salut de la població per 
tal de dissenyar un pla de cobertura integral.

Impuls del programa radars, iniciativa d’acció comunitària per detectar i 
acompanyar persones que viuen i se senten soles.

Implementar la figura d’educadors/es de carrer, treballant en xarxa amb  els 
centres educatius, amb les entitats de lleure i el Punt d’Informació Juvenil 
La Fletxa, al qual dotarem d’un espai adequat.

Donar veu a les persones joves del poble, mitjançant la creació del Consell 
de Joventut per tal que puguin decidir quin poble volen. Dotant-los d’un espai 
públic autogestionat.

Municipalitzarem els serveis per garantir l’accés a aigua, llum i internet.

Combatre la pobresa alimentaria garantint àpats a tothom qui ho necessiti. 
Especialment infants.

SERVEIS A LES PERSONES:

Crida Premià de Daltf@cridapremiadalt

cridapremiadedalt@gmail.comcrida.pdd
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