UN NOU IMPULS A TRAVÉS DEL MUNICIPALISME: Som un equip de persones que acompanya al nostre alcalde, Josep Triadó, per a fer de Premià de
Dalt un municipi encara millor. Des dels municipis hem de construir el model de país que decidim entre tots, posant en relleu valors com el diàleg, la justícia
i la pau. Ben aviat, la democràcia. Ens defineix una llarga trajectòria amb una bona gestió caracteritzada per posar a les persones en el centre de la nostra
acció política i fer de Premià de Dalt un model de vila sostenible i cohesionada socialment. Seguirem treballant de forma rigorosa, consolidant els serveis
existents i creant-ne de nous. Entenem que una societat plural necessita una ciutadania que pugui deliberar a partir d’una informació 100% transparent i
oberta. Volem un poble actiu, participatiu i decisiu on els governants siguin els representants amb vocació de servei i subjectes al bé comú, amb retiment
de comptes de forma continuada. Us presentem un resum del nostre “pacte de poble”, un compromís ferm que agafem amb tots vosaltres. A través de
5 grans eixos, i 25 propostes com a punt de partida, impulsarem el nostre poble més enllà de l’horitzó 2025. FEM-HO, JUNTS, PER PREMIÀ DE DALT!
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FEM UN
POBLE SEGUR
I ACCESSIBLE

FEM UN POBLE
02SALUDABLE I
CULTURALMENT
ACTIU

FEM UN POBLE
SOLIDARI I AMB
QUALITAT DE
VIDA
Promourem la igualtat en tots els
àmbits a partir de l’educació i el
respecte a la diversitat, per assolir
un poble on les seves dones i els
seus homes visquin en igualtat en
drets, deures i oportunitats.
Garantirem les nostres polítiques
d’habitatge públic per atendre les
noves demandes de les famílies
del poble.

Consolidarem el nostre model de
seguretat: tolerància zero amb els
delinqüents i acompanyament
constant a les famílies. Volem
fomentar la connexió entre els
diferents nuclis de Premià de Dalt
amb un pla de millora de tots els
carrers que faciliti l’accés a peu i
amb transport públic gratuït a
cadascun dels barris.

La cultura, l’educació i la creativitat són eixos vertebradors de la
societat del benestar. Establirem
un pla estratègic a mitjà i llarg
termini amb les entitats socials i
culturals per exportar el nostre
talent cultural i creatiu més enllà
de Premià de Dalt. Transformarem
l’actual anella esportiva en un
parc de la salut, l’oci i l’esport de
caràcter intergeneracional.

APOSTA PER LA SEGURETAT I
LA PREVENCIÓ

PARC DE SALUT I ESPORT REFERENT SUPORT A LES FAMÍLIES

Promourem iniciatives per tal de
combatre els robatoris a domicilis
amb un enduriment legislatiu que
ens equipararà als nostres veïns
europeus.

PIONERS EN PROTECCIÓ
Garantirem i ampliarem el nostre
model pioner de seguretat amb
presència de Policia Local i seguretat privada ('serenos' del s. XXI),
coordinació amb Mossos
d'Esquadra i sistema de càmeres de
vigilància a tots els accessos del
poble.

MÉS SEGURETAT D’ENTORN
Seguirem millorant els possibles
punts foscos i instal·larem nous
fanals, actualitzant els més vells
amb tecnologies sostenibles.

COMPROMÍS PER L’ACCESSIBILITAT
En un màxim de 10 anys eliminarem tots els elements que dificulten l'accessibilitat als carrers i
voreres i ampliarem aquestes allà
on es pugui, assumint la despesa
per part de l'Ajuntament i sense
repercutir el cost als ciutadans.

SEGONA LÍNIA DE BUS INTERURBÀ
I POTENCIACIÓ DEL BUS NIT 2.0
Consolidarem la iniciativa Bus Nit
2.0, reconeguda pel Banc de Bones
Pràctiques, amb l’objectiu de
promoure els desplaçaments del
nostre jovent a les zones d'oci amb
seguretat.
Aproparem amb un nou bus
llançadora gratuït els diferents
barris i urbanitzacions, especialment les zones del Remei, Pèrgoles i de muntanya, als serveis
municipals existents, amb
connexió directa amb la línia de
bus a Barcelona.
Millorarem marquesines i parades i
en crearem una de nova que
connecti amb els polígons de la
Suïssa i Buvisa.

fem-ho junts!

Completarem l’ampliació del pavelló
amb un parc de salut i esport amb
piscina, sales d’activitats, gimnàs,
balneari, servei de restauració, aules
d’estudi i de trobada per a les entitats
esportives i els seus usuaris, així com
espais de socialització i oci per a
totes les generacions.

NOU ESPAI D’INVESTIGACIÓ
MÈDICA ESPORTIVA
Inclourem un punt mèdic amb el
suport de l’Hospital Germans Trias i
Pujol “Can Ruti” enfocat a l’esport de
base per a combatre malalties de cor i
prevenir la mort sobtada i altres
patologies en les revisions mèdiques
federatives que s’hi faran.

PROJECCIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI
Ulisses Fest serà el festival de
referència del Baix Maresme vinculat
al patrimoni iber i romà, a partir d’un
esdeveniment de primer nivell que
incorpora cultura, concerts, tallers,
gastronomia, esports, etc. Crearem
noves rutes per a descobrir Premià de
Dalt com ja hem fet amb la de la Cisa i
la de Marià Manent. Desenvoluparem
el Poblat Ibèric de la Cadira del Bisbe
a partir del recent FEDER que hem
aconseguit.

XARXA D’ESPAIS LOCALS I PER JOVES
Crearem una xarxa per a potenciar i
millorar els nostres espais municipals
com a punts de diversitat cultural,
educativa, de les arts i la creació.
Espai la Benèfica: dotarem amb nous
recursos l’aula de formació perquè
sigui un lloc d’intercanvi de coneixement. Espai Can Figueres: remodelació per a esdevenir la casa de les arts,
centre d’interpretació del patrimoni
local i espai de creació. Espai Santa
Anna-Sala polivalent Escola:
consolidarem i millorarem les
activitats lúdiques, socials i culturals
del barri. Espai Remei: millora de
l’accessibilitat i adaptació a les noves
necessitats de la població amb
ascensor, rampes i nou mobiliari.
Espai Cristòfol Ferrer: consolidació
com espai polivalent per l’educació, la
joventut i la creació artística.

MILLORA DELS EQUIPAMENTS DE
SALUT ACTUALS
Transformarem els actuals consultoris mèdics en espais de salut vital,
amables i oberts que es completaran
amb la posada en marxa del Centre
d’Atenció Primària Víctor Català.

Continuarem treballant per les
famílies donant la millor resposta a
les necessitats reals, amb fets
consolidats com la gratuïtat del
transport públic i dels llibres de text
escolars.

IGUALTAT REAL
Donarem continuïtat als projectes
que hem desenvolupat en els darrers
anys, com el Pla d’Igualtat, el suport
a la coeducació en els centres
educatius, el treball de prevenció de
relacions abusives amb els joves i el
foment del dret a una lliure orientació sexual i l’apoderament femení.
Impulsarem programes
d’emprenedoria femenina i incorporarem la perspectiva de gènere al
disseny urbanístic.

ACOMPANYAMENT AFECTIU
A PERSONES GRANS
Aplicarem un programa integral per
contribuir al benestar i l’autonomia
de les persones grans mitjançant
suport emocional i lúdic, amb
iniciatives com la trobada entre els
casals d’avis i les escoles bressol.
Defensem l’atenció centrada en la
persona, involucrant-la en la seva
salut física i mental, impulsant
projectes com el centre de dia –
espai Respir o el servei d’atenció
domiciliària.
Treballarem per crear un complex
habitacional per a gent gran que
cobreixi les necessitats d’habitatges
més petits amb serveis de qualitat
per atendre les seves necessitats.

TREBALLAR I VIURE A PREMIÀ DE DALT
Fomentarem i millorarem els plans
d’ocupació i crearem nous itineraris
vinculats a l’entorn productiu per
aconseguir l’emancipació dels joves
del poble i la reducció de l’atur en
tots els segments d’edat.
Promourem l’obertura d’una escola
de cicles formatius vinculada a la
salut i l’esport per formar el nostre
jovent i, alhora, poder incorporar-lo
al mercat laboral del nostre territori.

HABITATGE PÚBLIC PER A JOVES
Promourem 116 vivendes públiques a
can Nolla (sota la Cisa) de venda i de
lloguer facilitant l’accés al primer
habitatge, especialment al jovent.

FEM UN POBLE
PER ALS JOVES,
SOLVENT I
INNOVADOR

FEM UN POBLE
SOSTENIBLE,
CONNECTAT
I ACOLLIDOR

Treballarem l’economia local
ajudant l’empresa, el comerç, els
autònoms i emprenedors
entenent-los com a fonts de
riquesa i creixement local. Farem
especial èmfasi en la col·laboració
i transferència de coneixement
entre la nostra gent gran i els més
joves per tal d’acompanyar-los en
els nous reptes empresarials.

Tots els parcs i espais públics
esdevindran entorns verds, florits
i sostenibles. Treballarem amb els
criteris ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) com a full
de ruta present i futur de la
població. Continuarem amb el
procés de millora digital per
facilitar la tramitació online des de
qualsevol punt. Esdevindrem
destinació turística de referència.

MODEL DE SOLVÈNCIA EN LA
GESTIÓ

PER UN ENTORN VERD, ECOLÒGIC
I ACOLLIDOR

Seguirem aplicant el nostre model
de gestió dels recursos públics:
sense endeutar-nos, continuant
amb baixa pressió fiscal (IBI un
30% més baix que la mitjana de les
poblacions veïnes) i amb iniciatives
sostenibles en el temps.

Instal·larem punts de càrrega per a
vehicles elèctrics. Completarem la
renovació de la nostra flota de
vehicles municipals per nous que
siguin híbrids o elèctrics.

DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS
COMERCIALS
Endegarem noves campanyes de
dinamització i fires, a través de la
nova Associació de Comerciants i
la taula motora del comerç.
Millorarem i adaptarem els espais
comercials del poble, així com el
mercat municipal, a les necessitats
d’usuaris i comerciants, sempre
garantint la lliure competència.

NOU PARC EMPRESARIAL
Millorarem les comunicacions,
accessos i serveis dels polígons
industrials la Suïssa i Buvisa per
atreure nou teixit empresarial.
Crearem nous espais al polígon
industrial amb la promoció d’un
espai com a viver d’empreses per
impulsar el creixement econòmic i
l’ocupació.

FOMENT DEL TALENT SÈNIOR I
JOVE
Crearem un hub d’innovació jove
des d’on es proporcionaran els
recursos econòmics i formatius
per tal de desenvolupar nous
projectes empresarials. Consolidarem el Club Emprèn com a seu de
la innovació i del talent emprenedor.

FORMACIÓ, INNOVACIÓ I CAPACITACIÓ
PER A JOVES
Incorporarem escoles de cicles
formatius en esport i salut per a
convertir-nos en un centre integral
de referència. Millorarem el
programa de Transició EscolaTreball facilitant als joves les
pràctiques a empreses del territori
per tal de retenir el talent.
Crearem un Pla Educatiu bidireccional, per combatre el fracàs i
abandonament escolars i
col·laborar per assolir l’excel·lència
educativa.

Convertirem Premià de Dalt en una
destinació turística de primer nivell a
partir de la natura, l’esport, la cultura,
el patrimoni i el comerç local.

MILLORA CONTINUA DE LA
RECOLLIDA DE RESIDUS
Desenvolupament de la nova
planta de transferència. Seguiment
i millora dels sistemes de recollida
selectiva de residus. Cost zero en
l’ús de la deixalleria per la resta de
vegetació i poda.

CAN VILAR, PULMÓ VERD I
APARCAMENT GRATUÏT
A partir dels equipaments lúdics i
esportius creats, consolidarem
l’espai amb enjardinaments florits i
sostenibles. Promourem pantalles
acústiques integrades amb
vegetació i Implantarem la zona
blava a la Floresta i Can Vilar,
gratuïta pels veïns del nostre
poble, a fi de facilitar l’aparcament
de tota la zona.

PARCS I JARDINS COM A PUNT DE
TROBADA I FOMENT DEL BENESTAR
Renovarem l’enjardinament de la
Petanca del barri del Remei i les
escales d’accés a l’avinguda Sant
Pere i mantindrem el bon estat de
la resta d’espais verds amb criteris
de sostenibilitat per a consolidar
Premià de Dalt com a Vila Florida.
Ampliarem els plans de millora de
les nostres urbanitzacions, en
especial atenció a les de Puig de
Pedra – Sot d’en Pi, Les Pèrgoles,
la Bòbila i el Parc de La Cisa.

IMPULS A L’ADMINISTRACIÓ
DIGITAL
Inclourem noves tecnologies per
reduir la burocràcia i fer més
eficient l’administració pública.
Qualsevol persona s’ha de poder
connectar amb l’Ajuntament i fer
els tràmits a través de qualsevol
dispositiu (mòbil, tauletes, ordinador) de forma àgil i efectiva.

