
PREMIÀ, UN FUTUR 
PER A TOTHOM

Propostes republicanes per a Premià de Mar
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Amb una nova mirada, veient les oportunitats i
el camí per on avançar, treballem per un poble
per a tothom, un sol poble pensat per a les
persones i dissenyat amb la participació de les
mateixes. 
Construïm una ciutat plena d’innovació, una
SmartCity que, sense oblidar les seves arrels,
aposti pel treball eficient per un món millor; un
poble que opti per la sostenibilitat i l’ús de les
noves tecnologies en tots els àmbits, amb la
finalitat d’estalviar recursos i tenir cura del
nostre entorn. 
Imaginem un poble viu socialment i econòmica,
amb un ajuntament amic que ajudi i no posi pals
a les rodes. Pensem un poble que generi
oportunitats de treball, una oferta cultural rica,
iniciatives socials i que es reconegui com a
comunitat.
Fem futur a Premià de Mar.

Fem Premià UNA VIA CIRCULAR
D’OCI I ESPORT

Fem un circuit verd
perifèric al voltant de
Premià de Mar. Un
autèntic camí que
envolti de verd tot el
poble i que es pugui
fer caminant o en
bicicleta. Creem un
espai per fer esport,
passejar i moure’ns. 
Un eix verd urbà
complementarà la
trama d’aquest circuit
des de la Riera.
Apostem per endinsar
la natura a Premià.

@ERCpm 678 45 07 17
http://locals.esquerra.cat/premiademar
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Amb imaginació i voluntat, busquem la ubicació i fem
un gran parc verd de  Premià de Mar. Dissenyem un
espai amb flora i fauna autòctona com a pulmó del
poble i espai divulgatiu i d’esbarjo. Millorem el
manteniment de les zones verdes del nostre poble.

Un Premià, verd!

Creem la figura de l’agent de
proximitat que expliqui la

normativa vigent i que sancioni
els comportaments incívics.

 Ampliem el servei de recollida de
mobles i trastos vells. Millorem la
recollida selectiva de residus amb

un assaig del porta a porta a on
es pugui. Fem una campanya,

també amb sancions, sobre els
excrements al carrer. Supervisem

amb cura el servei de la neteja i
el compliment de l’empresa

contractada per a aquesta tasca.

UN POBLE SEGUR I CÍVIC
Donem a conèixer continuadament la
normativa de civisme i les sancions que
comporta el seu incompliment. Creem 
la figura del vigilant de parcs que vetlli
pel bon estat dels mateixos. Impulsem
el model de policia de proximitat i 

dotem-la de funcions específiques per
atendre problemàtiques veïnals
continuades. Incorporem mitjans
telemàtics per facilitar el contacte entre
policia i veïns. Impulsem l’oficina policial
d’atenció ciutadana.

Donem prioritat als vianants i,
en segon terme, als vehicles
ecològics. Habilitem
aparcaments dissuasoris al
voltant del poble i augmentem
el transport públic. Creem un
autèntic carril bici. Fomentem
els tiquets de llarg termini de
les zones verdes. Facilitem l’ús
d’aplicacions d’aparcament i
transport privat compartit.

Per obrir-nos al mar!
Arreglem el front marítim com a lloc de passeig, esport i
lleure.  Recuperem l’entorn de les dunes protegides a la
platja de Llevant. Creem espais a la platja on poder
anar amb animals, segons temporada i horari.
Connectem amb Vilassar a través de la senda marítima.

Volem aparcar! Un Premià net!

Creem un centre d’empreses i negocis amb recursos
tecnològics, que sigui un Punt d’Atenció a l’Emprenedor, i
ubiqui microempreses, dotant-les de suport tècnic i legal
i amb un auditori. Incentivem l’ocupació de locals
comercials buits i les iniciatives emprenedores dels joves.

Per treballar a Premià de Mar!
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Impulsem la Casa de la Cultura Tradicional a Can
Manent. Creem el Museu del Mar a la torrassa del port
amb activitats científiques, de conservació de l’entorn i
divulgatives. Fem una xarxa col·laborativa de museus,
entitats i centres educatius. Coordinem les agendes
culturals de l’Ajuntament i les entitats. Fem un programa
didàctic de cultura premianenca a les escoles. Impulsem
a Premià un festival cultural de referència.

Fem cultura premianenca!

Reformem i modernitzem el mercat
municipal. Incorporem-hi les noves
tecnologies per facilitar-hi l’accés i

nous serveis. Realitzem un pla d’usos
del comerç local i distribuïm-lo per a

cada barri. Transformem el port en
una zona d’esbarjo, d’oci i comercial.

Fomentem els productes propis i de
proximitat.

VOLEM VIURE A PREMIÀ DE MAR!
Creem l’Oficina Municipal d’Habitatge 
i actuem com a intermediaris entre
propietaris i arrendataris pel lloguer
d’habitatge garantit. Incorporem a la
Borsa de Lloguer Social tots els pisos  

buits i/o tancats al municipi, sobretot
els de la Banca. Fem acords amb entitats
socials per desenvolupar propostes
d’adquisició d’habitatges i convertir-los
en lloguers socials a preus assequibles.

Establim nous mitjans d’informació i d’atenció a la
ciutadania, ja sigui a través de les xarxes socials,
fent servir aplicacions mòbils, o mitjançant la
implantació d’un servei d’atenció telefònica.
Impulsem l’oficina virtual d’atenció ciutadana
(OVAC) per facilitar els tràmits a distància.
Expliquem de forma clara i senzilla què fem i en
què gastem els diners de la ciutadania. Creem la
figura del Defensor del Poble que exercirà de
mediador entre els vilatans i l’Ajuntament.

Pels serveis a les persones!
Obrim un casal de joves a Can Salomó. Garantim
una alimentació suficient i equilibrada per a tots els
infants i adolescents. Redactem un nou Pla Local
d’Igualtat d’Oportunitats. Mantenim el transport
urbà gratuït per les persones grans i altres
col·lectius. Impulsem programes de formació en
noves tecnologies i energies renovables per a joves i
gent gran. Busquem solucions amb els Centres
d'Assistència per a la gent gran. Activem l’Aula
Respir municipal. Continuem fomentant RADARS.

Un Ajuntament amic Comerç de proximitat
i de qualitat

 Acordem amb Transmesa i
Metalogenia una solució transitòria

per l’ús del seu espai; apostem per un
Can Sanpere 100% públic;

replantegem l’espai de les hortes de
Ponent. Treballem per pacificar l’NII i

fer gratuït el peatge de l’autopista.

Un urbanisme
equilibrat i integrador
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UN EQUIP PREPARAT
 I  IL·LUSIONAT

La candidatura republicana d'ERC -
Junts x Premià és plural, renovada,
amb independents compromesos
amb el poble i amb capacitat i
voluntat de treballar per un Premià
integrador, amb més benestar,
innovador i que aposti per les
noves tecnologies i la sostenibilitat.

Els membres de la candidatura són:
1. Pep Ripollès i Ballesteros
2. Mireia Cardús i Casas
3. Daniel Torras i Segura
4. Anna Sosa i Ródenas
5. Xavier Gatius i Vallès
6. Sandra Rivera Moyano
7. Roc Monfort i Ibàñez (Jovent)
8. Núria Espuny i Salvadó
9. Jordi Lapiedra i Cros
10. Bàrbara Anglí i Ritter
11. Toni Sàez Lorente
12. Isabel Vera Cortes
13. Martí Callarisa i Pujol (Jovent)
14. Esther de Prades i Maria
15. Xavier Martínez i Martínez
16. Cristina Sanegre i Mayor
17. Enzo Escànez i López
18. Júlia Feixas Parera (Jovent)
19. Gabriel Gómez i Plana
20. Núria Mulet i Albert
21. Josep Maria Molins i Ballester

Creem a Premià de Mar oportunitats educatives
per a tothom, per a totes les edats. Apostem per
oferir programes formatius relacionats amb les
necessitats del nostre poble i entorn. Treballem
per una educació continuada, universal,
inclusiva i de qualitat.  
Per això, aportem una proposta global
d’educació que culmina en el disseny i aplicació
d’un projecte pedagògic de poble elaborat amb
la comunitat educativa que ofereixi activitats i
un marc d’acció a les escoles i centres.
 

A Premià, educació de
qualitat per a tothom!

Fem la segona Escola Bressol Municipal al
centre de la població. 
Construïm l’Institut-Escola a l’Escola
Montserrat, on ubicarem dels recursos SIEI
d’atenció a les necessitats educatives
especials per a Primària i Secundària.
Replantegem l’Institut de Premià,
potenciant la Formació Professional dual i
els graus formatius en àmbits artístics i
esportius i energies renovables.
Planifiquem la construcció de l’escola de la
Mar Nova amb un equipament que
garanteixi el seu model pedagògic.
Constituïm el servei municipal de
professionals en Psicologia, Pedagogia i de
vetlladores que doni suport a tots els
infants amb necessitats educatives
especials, per treballar coordinadament
amb EAP. 
Creem l’Oficina Municipal d’Escolarització
per facilitar les preinscripcions i equilibrar
l’assignació de places per lluitar contra la
segregació escolar.
Ampliem el Centre de Formació de
Persones Adultes, vinculant de manera
directa formació i ocupació. 
Portem els estudis universitaris al municipi
en la seva modalitat de formació a
distància a través de convenis amb
diferents universitats i centres. 

premiamar@esquerra.cat


