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Des de l’oposició i amb tan sols dos re-
gidors, ERC – Junts x Premià ha apostat 
per propostes viables, concretes i ne-
cessàries pel poble. Amb aquest mèto-
de, en dos anys hem aconseguit millores 
importants per a tots els premianencs.

Apostem per l’educació
Com a equip al servei dels premia-
nencs, ens responsabilitzem i treba-
llem a fons els pressupostos del poble. 
Des de les nostres aportacions, impul-
sem l’educació a tots els nivells i pro-
posem un programa de formació i di-
namització de la gent gran, dotat amb 
15.000€. També obtenim 50.000€ 
gestionats pel Consell Escolar Muni-
cipal per a materials fungibles, segons 
decideixi cada centre. Proposem i 
aprovem 30.000€ dedicats exclusiva-
ment al suport pedagògic als centres 
per a nens amb necessitats educatives 
especials i específiques. I també dema-

nem beques per a llibres de text per a 
famílies que ho necessitin i que siguin 
gestionades des de Serveis Socials.

Dinamitzem, ajudem 
i incrementem la seguretat
Creem una partida econòmica per a 
un pla de Dinamització del Comerç a 
Premià de Mar; necessitem un estu-
di per valorar com ajudar els nostres 
comerços més propers. Tripliquem 
els fons dedicats a cooperació fins a 
6.000€ i sol·licitem una partida urgent 
per a l’enllumenat públic al passeig ma-
rítim. Al mateix temps,  proposem un 
increment de personal administratiu a 
Serveis Socials, incrementem la parti-
da per desenvolupar programes d’ex-
clusió social als barris i demanem més 
policies municipals, per incrementar la 
seguretat del poble. També sol·licitem 
instal·lar climatització a la sala d’ex-
posicions del Museu de l’Estampació.

Treballem per millorar 
el teu Premià... i ho fem!
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Els nostres dos regidors, en Josep Maria 
Molins i en Pep Ripollès, han detectat mol-
tes mancances i necessitats al poble durant 
aquests dos anys d’oposició. Amb l’ajuda dels 
premianencs i les entitats n’han proposat so-
lucions viables i aplicables. 

El grup d’ERC – Junts x Premià mira sempre 
per incrementar la qualitat de vida a Premià 
de Mar, situant les persones al centre de les 
nostres decisions. Per aquest motiu,  escol-
tem i treballem amb tothom. Si una proposta 
és bona per Premià, cal treballar-la.

La majoria de les nostres mocions aprova-
des són projectes pel poble i no manifestos 
ideològics: volem millores pràctiques i tangi-
bles. Per això, en dos anys, des de l’oposició, 
hem aplicat quasi un 30% del nostre progra-
ma: sense ser Govern, creem més benestar. 
Som dialogants i som constructius.

La millor manera de treballar que tenim és 
escoltant els diferents col·lectius i entitats i 
recollint les seves idees i aportacions.  Som 
gent de Premià que portem problemàtiques o 
propostes d’altres premianencs a debat muni-
cipal i després treballem dur perquè s’aprovin. 
En aquestes pàgines centrals pots contemplar 
una petita mostra de la nostra feina.

Dos anys fent poble!
Aportem solucions possibles per crear més benestar a Premià

Creació de la 
Taula de Serveis 

Socials
Per fer seguiment amb el teixit 

associatiu de les necessitats 
de Premià

Reaprofitament 
d’aliments 

excedents als 
menjadors 
escolars

Ja que en sobren, per què 
facin servei a aquells que ho 

necessiten

Regulació dels 
pisos turístics

Com a fenomen creixent, 
Premià ha d’establir-hi unes 

normes

Accessibilitat al camp de futbol 
(Gener 2016)
Preguntem com és possible que no 
s’hagi fet un accés per a persones amb 
mobilitat reduïda al camp de futbol des-
prés d’unes remodelacions costoses. 

Situació Escola de Música 
(Febrer 2016)
Volem saber les mesures que prendrà 
el Govern pel dèficit de l’Escola de 
Música Municipal, quines quotes apli-
carà i si les famílies podran participar 
en aquest procés de decisió.

Què hem preguntat al Ple? 
Vehicle adaptat (Octubre 2015)
Li demanem al Govern que expliqui 
què ha fet amb un vehicle adaptat que 
ERC va aconseguir el 2009 per ajudar 
les persones amb dificultats de mobi-
litat. On es troba i en quina situació?

Previsió línies P3 (Novembre 2015)
Requerim al Govern que detalli què 
pensa fer en la planificació de les línies 
de P3 davant una eventual davallada 
de la població.

Instal·lacions lúdiques de les AMPES 
als patis (març 2016)
Què pensa fer el  govern  per  evitar  el  
mal  ús  i  el  deteriorament  en les ho-
res dels patis oberts dels  equipaments 
escolars adquirits per les AMPES? 

Rebuig de la prova pilot 
de la reforma horària (maig 2016)
Preguntem per què el govern no ha 
volgut aplicar la prova de la reforma 
horària quan sí que s’està fent a tot el 
país.

Creació d’Horts 
Urbans

Per oferir un espai urbà 
d’esbarjo, teràpia i ocupació

Regulació dels 
clubs de cànnabis
Per posar unes normes bàsi-

ques en la ubicació i condicions 
d’obertura



Dos anys fent poble!
Aportem solucions possibles per crear més benestar a Premià

Premià, municipi 
cardioprotegit

Per instal·lar aparells 
desfibril·ladors en els principals 

espais del poble

Ajuts als 
comerços 

afectats per obres 
públiques

Per què quan una obra 
s’eternitzi, l’Ajuntament 

compensi el comerç
Creació d’una 
Comissió de 

seguiment de les 
obres del Port

Perquè els veïns i entitats 
pugin participar-hi directament 

de l’evolució del mateix

Redacció de 
memòries anuals 
de les àrees de 
l’Ajuntament

Sembla increïble, però no es 
feien! Volem saber què s’ha fet 

a cada àrea.
Atenció d’infants 
amb Necessitats 

Educatives 
Especials i 
Específiques

Demanem coordinació amb 
el teixit social per gestionar 

30.000€ que ja havíem 
aconseguit abans

Fons documental 
Joan Gómez

Requerim al Govern que
 impulsi una comissió per 

conservar aquest valuós fons històric

Consell de Joves
Proposem la creació d’un espai 
per què els joves decideixin el 

seu pobleQuè hem preguntat al Ple? 
Sobre els certificats de signatura 
electrònica (juny 2016)
Per què l’Ajuntament de Premià de 
Mar no està inclòs en la xarxa d’enti-
tats de Registre de l’IdCat? Gràcies a 
aquesta pregunta, l’Ajuntament s’hi 
acaba adherint.

Sorolls a la plaça de la Sardana 
(setembre 2016)
En coordinació amb els veïns, pregun-
tem al Govern quina normativa té i 
què pensa fer per solucionar els sorolls 
nocturns a la plaça de la Sardana.

Consell Municipal de Cultura 
(octubre 2016)
Demanem al Govern que ens indiqui 
quan pensa convocar el Consell Munici-
pal de cultura, un any i mig després de la 
legislatura, i per què no ho ha fet abans.

Clubs Socials de Cànnabis 
(gener 2017)
Preguntem quin és l’estat de la nor-
mativa per autoritzar aquests centres, 
amb quins criteris i per què s’han au-
toritzat centres quan la normativa no 
està finalitzada.

Som la 
teva veu . 
Utilitza’ns: 
premiamar@esquerra.cat 
678450717

Creació de la 
figura del 

coordinador 
cultural

Per coordinar l’agenda de 
les entitats culturals i evitar 

solapaments



Premià de Mar té una gran mancança 
de zones verdes o d’equipaments per a 
activitats. Des d’ERC – Junts x Premià 
creiem que s’ha de pensar una solució 
global i a llarg termini per al nostre po-
ble i que anar reaccionant únicament 
per finques concretes sense tenir en 
compte la resta és un gran error. Hem 
de fer propostes imaginatives i estra-
tègies per a totes les parcel·les que ara 
mateix Premià té en joc: Metal·logè-
nia, Transmesa, les Hortes de Ponent 
i, evidentment, també Can Sanpere (i 
encara algunes altres menors, també).

Per què no és bo que Premià es fixi 
només en un d’aquests punts? Molt 
senzill: si aconseguim que un d’ells si-
gui 100% públic i zona verda, això no 
solucionarà de cap de les maneres els 
problemes de densitat i espais verds 
del poble si al mateix temps tots els al-
tres tres s’omplen de pisos. I com que 
aquestes són les darreres parcel·les 
del poble, no tindrem més oportuni-
tats. Per tant, la conquesta dels es-
pais per als veïns i de parcs urbans ha 
de ser global, conjunta i equilibrada. 

Per altra banda, el Govern o els fu-
turs governants farien bé en dis-

senyar un mapa d’equipaments 
equilibrat per a tot el poble. Hi ha 
molts barris que tenen mancances 
d’espais culturals i socials. Cal dis-
senyar les inversions de Premià con-
templant també la perifèria i mirant 
on fan més falta els equipaments.

Què volem per Can Sanpere?

Com qualsevol premianenc, vo-
lem que sigui zona verda i, en tot 
cas, 100% públic. Però no a qual-
sevol preu. El més important és 
aquest benestar conjunt per tot 
Premià de Mar i, en cap cas, per 
tenir una plaça o un centre social 
més, renunciarem a aquestes in-
versions i millores globals. Hem 
de valorar l’urbanisme globalment.
Decididament i convençuda volem 
protegir les activitats que fins ara 
es feien a la fàbrica de Can Sanpere. 
Per això sol·licitem espais al Govern 
perquè els col·lectius continuïn fent 
la seva activitat normal. Allò ideal, 
seria una xarxa de casals socials es-
campats per tot Premià on tots els ba-
rris i tots els premianencs tinguessin 
a l’abast i més a prop aquesta oferta 
social i cultural. Per això treballem.

Volem més zones 
verdes i una xarxa 
de centres socials

Portem dos anys treballant pel poble des de 
l’oposició. Com ho fem? Primer de tot re-
collint idees i demandes dels premianencs. 
Sempre que alguna entitat o col·lectiu ne-
cessita suport polític, allà estem, li fem de 
veu al Ple i, si així ho vol, l’ajudem a traslla-
dar-hi les seves propostes. Creiem que per 
canviar Premià cal fer-ho amb la coordina-
ció del teixit social; estem al seu servei.

En segon lloc, mirem per un poble en sentit 
global. Cal evitar posar pedaços aquí i allà 
i, amb la tendència de l’actual Govern (CiU 
+ PSC), és molt fàcil caure en accions pun-
tuals sense valorar la seva repercussió en 
conjunt. Des d’ERC – Junts x Premià estu-
diem tot el poble en conjunt, valorem totes 
les seves necessitats i proposem solucions 
que busquin aquest equilibri territorial i so-
cial global. No podem oblidar-ne cap barri!

I tercer, mirem pels nostres néts. Futurs, per 
a molts. Però la idea és que hem de pensar 
un Premià amb les necessitats i reptes que 
tindrà d’aquí a 20 anys o més. No ens po-
dem quedar només amb el que passa ara 
mateix: d’això se’n diu visió de futur i previ-
sió estratègica.

Quart i molt important (sense aquest punt 
tot ho altre és un brindis al sol): cal que els 
projectes i accions que proposem siguin 
viables, és a dir, que es puguin fer. Sembla 
lògic, però estem cansats de sentir grups 
municipals que volen fer coses de les quals 
no tenim competències com a Ajuntament 
o, simplement, no tenim diners suficients 
per fer-ho. 

Amb aquests quatre valors i constància, no 
parem de treballar per un nou Premià.

Com treballem 
per Premià?

Opinió
Pep Ripollés i
Josep Maria Molinss


