PROPOSTES CIUTADANES
-Finalització Places Entorn Ctra. Premià de Dalt / el Gas
29/06/2016 11:36h · Carles

Acabar com cal l'entorn, les places de sobre el Gas, fins i tot la part antiga de l'escalinata superior del museu
que està molt deteriorada. També agilitzar nous usos antiga Transmesa
-Tancament al trànsit del tram de carrer Francesc Mas i Abril entre carrer dels Batlles i carrer dels
Pescadors per a més serveis instal·lacions
29/06/2016 11:34h · Carles

Tancament al trànsit del tram de carrer Francesc Mas i Abril entre carrer dels Batlles i carrer dels Pescadors
per a permetre millorar les instal·lacions del centre esportiu municipal amb noves activitats pels usuaris del
poble.
-Urbanització de les voreres + “jardinets” colindants a l’antiga piscina municipal per a aparcament en
bateria
29/06/2016 11:33h · Carles

Urbanització de les voreres + “jardinets” colindants a l’antiga piscina municipal (Francesc Mas i Abril +
Batlles) pq hi puguin aparcar vehicles en bateria. Actualment els “jardins” que hi ha només serveixen com a
“pipican” descontrolat, havent-hi un dèficit important d’aparcament en aquesta ubicació.
-Urbanització plaça cantonera entre C/Sant Miquel i C/Francesc Mas i Abril per a aparcament
29/06/2016 11:32h · Carles

Urbanització de la plaça cantonera entre el Carrer Sant Miquel i el carrer Francesc Mas i Abril a l’estil de la
de davant del Port per a la creació de més espais d’aparcament al barri en qüestió, doncs aquest està molt
mermat per culpa de l’aparició de molts aparcaments de motocicletes. A més l’ús que se li fa actual és de
“pipican” descontrolat i botellot.
-Carrer Aurora
30/06/2016 10:36h · Propostaurna

Acabar d'arreglar el carrer de l'Aurora (entre Eixample i Joan Prim)
-UNA PLAÇA COBERTA PER TOT L’ANY
28/06/2016 13:03h · Casulla7

Instal·lar un toldo o teulada en una plaça (per exemple al museu de l'estampacio) per poguer-hi fer sopars i
actes si plou o fa massa sol o massa fret, de dia o de nit.
-El Segle i Sant Pau
28/06/2016 15:25h · neusquick

El Segle i Sant Pau són dos edificis en desús que estan desaprofitats quan moltes entitats tenen falta d'espai
per fer reunions o produïr coses. La proposta és que es faci un estudi de viabilitat de reforma per saber què cal
fer a aquests dos espais per poder-lo adjudicar a una entitat. Una vegada se sàpiga, plantejar si es pot tirar
endavant, o si es busca una entitat que ho vulgui/pugui assumir.
-LA GRAN VIA PER ALS VIANANTS
28/06/2016 13:01h · Casulla7

Peatonalitzar la Gran Via entre c/Marina i c/Joan Prim amb paviment anivellat amb les voreres i amb
restriccions horaries al transit i l’aparcament perque la gent gran i tothom puguem passejar pel centre del
poble sense por que ens atropellin.
-Gran via peatonal
16/06/2016 09:43h · Victorcc82

Premia de Mar és un poble molt massificat i amb molt de trànsit. Tots els pobles del maresme i costers tenen
el seu carrer principal peatonal. La gran via és una rambla on actualment la gent va a passejar perque és on hi
han més comerços i és on queda més cèntric per tothom però es fa molt feixuc degut al trànsit i al por espai
que deixen les terrasses, i fent-la peatonal, Premià de Mar guanyaría molt en pacificació i potenciaría la
promoció económica del centre.

-MANTENIMENT DELS ELEMENTS URBANS
28/06/2016 21:38h · Judit

Donat que la situació de deixadesa del poble em fa pensar que no existeix cap control ni previsió sobre el
deteriorament “normal” dels elements urbans proposo la creació d’un equip actiu que realitzi la identificació i
inventari dels elements comuns com fonts, parcs infantils, plafons on s’enganxen cartells, bancs, voreres per
revisar el seu estat periòdicament .
-Adequar la masia de Can Salomó per l'A.E Amon-Ra
28/06/2016 19:19h · aeamonra

Després de molt de temps lluitant per un local digne per l'A.E Amon-Ra, l'Ajuntament ens ha donat la
possibilitat de realitzar un nou curs amb els nostres infants i joves a la masia Can Salomó. Aquesta masia
abarca totes les nostres necessitats però, tot i així, ens agradaria destinar aquesta proposta a adequar Can
Salomó d'una instal·lació elèctrica eficient, de sales per a la resta d'entitats del poble i en especial per l'A.E
Amon-Ra, així com d'adequar les entrades de la masia (seguretat). També dir que, com ens van dir que
podriem utilitzar només la planta baixa, de moment, doncs, ampliar la masia ja que hi ha una sala on hi guarda
material la brigada de jardineria i estaria bé assolir-la per a què els caps i les caps l'A.E Amon-Ra poguem
realitzar les reunions pertinents per continuar realitzant les nostres tasques educatives. Som 90 infants i joves
tots plegats i recoltzats per altres entitats del poble i, obviament, per les respectives families dels nens i nenes.
-millora de platges i oferta lúdica
17/06/2016 10:05h · jaume

Disposem de platges al municipi on no exprimim el seu potencial i d'altres pobles is ho fan, sobretot a l'estiu.
La proposta és fer més atractives ,netes i accessibles les platges i amb activitats lúdiques familiars per
dinamitzar-ne el tipus de públic.
-concerts d'estiu a l'aire lliure patis Can salomó
17/06/2016 10:07h · jaume

Programació de concerts de cantautors i músiques tranquiles per públic que busca oferta cultural de qualitat i
no troba al municipi. Cicle d'autors com Joan Dausà, Ramon Mirabet, Facto de la Fe,etc..
-Reforma de dues places
30/06/2016 08:29h · carlos1980

Reformar dues places per evitar que mascotes i nens utilitzin elements com la sorra, uns per fer les seves
necessitats i els altres per jugar. La plaça situada entre els carrers de la Plaça, Sant Cristòfol, F. Moragas,
Esperança i A. Clavé que sigui per nens amb les següents millores:
- Ampliar el parc infantil
- Eliminar la sorra de la part superior de la plaça per evitar que els gossos la facin servir de wc. Posar-hi un
altre paviment.
- Eliminar totes les jardineres de la part inferior de la plaça. Deixar només els arbres i col.locar els bancs entre
aquests arbres. Es guanya espai, s’evita que els gossos utilitzin de wc aquesta sorra i s’elimina la pudor.
La plaça situada a Jaume Balmes amb la Riera, que sigui per a ús exclusiu de mascotes traient el parc infantil,
que dubto que l´utilitzin molts nens. Fer-hi un pipi-can i contractar la neteja específica necessària per a tota la
plaça per evitar brutícia i males olors. Que sigui un espai de qualitat per tal que els propietaris vulguin portar
allà als seus animals. Ara ja és una plaça que s’utilitza per això, sense les condicions higièniques que es
necessiten.
-Resucitar Jacint Verdaguer
30/06/2016 11:31h · Propostaurna

M'agradaria que el pressupost participatiu estigui destinat a fer del carrer Jacint Verdaguer el nucli comercial
que era anys enrere, ja que degut al poc manteniment del carrer hi ha hagut una demanda de comerços,
quedant un carrer FOSC, SOLITARI, AMB LA VORERA ESTRETA, I ASFALT DESTROSSAT. Proposo
fer la vorera més ampla i treure la zona blava compresa entre els carrers de Dr. Fleming i el carrer de la Plaça,
convertint així aquest nucli comercial entre Jacint Verdaguer i Gran Via el més important del Maresme. Cada
vegada tanquen més comerços en aquesta zona. S'ha de fer alguna cosa!!!

-Farola Era de Can Manent
07/06/2016 18:04h · neusquick

Que s'arrecli la farola que hi ha a l'Era de Can Manent, que està al descobert, penja d'un fil, dóna llum al
carrer sense sortida de Sant Josep, i que si plou peta i es queda tota aquella zona sense llum.
-Pintar la façana de Can Manent
30/06/2016 10:36h · Barbara

Can Manent és la Masia més antiga de Premià. També és la seu de les colles de Cultura popular de l'entitat De
Bòlit i de mica en mica l'interior es va convertint en Casa de la Festa i s'està museïtzant perquè es pugui
visitar i veure exposades totes les figures que tenim a Premià. És una masia molt bonica i que està situada en
una plaça amb molta perspectiva i és una llàstima que la façana estigui tant deixada. La meva proposta és que
es pinti la façana perquè destaqui aquest edifici tan emblemàtic de Premià, i així puguem lluir el nostre
patrimoni.
-Tancar accés a estable de l'era de Can Manent, ara convertit en pixador habitual
30/06/2016 10:40h · Barbara

Al costat de la Masia de Can Manent hi trobem una petita edificació oberta, antigament un estable i que s'ha
convertit en pixador habitual. A resultes d'això a la plaça i especialment a l'entrada de la Masia de Can
Manent hi fa sempre una pudor horrorosa. Tenint en compte que a Can Manent i també a l'era del davant s'hi
fan força activitats i assaigs, i moltes amb nens, proposo que es tanqui aquest estable amb vidre, perquè no s'hi
pugui accedir, i així evitar que s'hi pixin a dins. A dins, per exemple, s'hi podria guardar i exposar el Gafarró,
o es podria buscar un altre ús, però que quedés tancat.
-Pantalles per millorar l'acústica a l'Espai l'Amistat
16/06/2016 14:12h · Propostaurna

Proposo l'adquisició de dues pantalles acústiques per millorar l'audició a l'escenari de l'Espai l'Amistat, així
com per a concerts i espectacles a l'aire lliure. Trobareu una descripció al següent vídeo
http://ht.ly/Jr7X3012ljl, imatges i dimensions a http://ht.ly/ObK93012nwV, característiques tècniques
http://ht.ly/BsBu3012m5l i el pressupost d'una pantalla a http://ht.ly/b3oG3012mIR. Serien molt útils tant per
escoles, festes socials, concerts (tant a l'aire lliure com en espais amb molta o poca reverberació). El fet de
tenir-ne 2 permetria més disponibilitat i també, de poder ajuntar-les, donarien cobertura a tota una orquestra.
El material es podria desar al magatzem que té cultura a la Plaça Salvador Moragas i estar a càrrec de la
brigada. Aquestes conxes vindrien a cobrir la demanda que vàrem fer de conxa acústica per a l'Espai l'Amistat
abans del 2011.
-Can Pou Camp de Mar
30/06/2016 11:12h · Propostaurna

El nostre barri està molt abandonat. No arriba el bus, l'abaixador no està en marxa i mala mobilitat per a la
gent gran.
-Parc Mar Nova
29/06/2016 23:26h · marcMa

L'escola Mar Nova és una escola pública construïda enterament en barracons, situada al barri de Can Pou, a la
zona nord de Premià de Mar. Des de fa vuit anys aquesta escola ha esdevingut part del corrent d'escoles
innovadores, sent un dels referents a la comarca i l'única opció a Premià de Mar. La Mar Nova té un projecte
educatiu on es fomenta l'autonomia individual dels infants treballant en funció dels seus interessos, capacitats
i necessitats personals: es treballa per projectes, sense llibres ni exàmens i les famílies poden participar en els
racons setmanals, a l'hort o als diferents projectes. Actualment l'escola Mar Nova es troba amenaçada de
tancament per part de departament d'educació de Catalunya. Aquest tancament ha obtingut una forta oposició
per part de la majoria de famílies que han realitzat diferents iniciatives per evitar el tancament. A més la Mar
Nova és l'única escola de primària situada al barri de Can Pou i el seu "camp de futbol" forma part de la
iniciativa "patis oberts" que permet als veïns fer servir aquest espai fora de l'horari escolar. Aquest barri, com
la resta de Premià de Mar, pateix fortes mancances en zones verdes i equipaments. Projecte
La idea sería construir al patí de l’escola que actualment és un camp de futbol (que és podria deixar):
Vaixell - parc infantil a l'estil de què s'adjunta amb la foto. Amb tobogans, espai per escalar i espai de joc
simbòlic on els nens i nenes puguin inventar els seus propis jocs.

Com que Premià de Mar te força lligam amb el mar i les festes són sobre Pirates i premianencs el vaixell te tot
el sentit. Un mural que l'artista Joan Turú (https://www.facebook.com/Joan-Turu-261355487354378/) s'ha
ofert a fer sobre educació i escola Mar Nova. Una mena de "pista d'atletisme" per caminar o córrer d'uns 400
metres o 200metres una distància similar a l'estil de la pista de Vilassar de Dalt. Al seu interior trobaríem el
vaixell i la porxada. Seria un equipament obert que cobriria la manca d’un espai d’entrenament per correr i
passegar. Una porxada lleugera que protegís del sol i la pluja permetent fer actes d'unes 400 persones.
Actualment no hi ha cap lloc obert a cobert per poder realitzar actes si plou.
Objectius: Millorar els equipaments de l’escola Mar Nova i, en cas de que finalment es tanqui, generar un
espai de memoria històrica per recordar l’existencia d’aquesta escola i la lluita per defensar-la.
Aportar millors equipaments al barri de Can Pou i al poble en general d’una zona per realitzar esport i un parc
infantil que vagi més enllà de la caseta + grunxadors habitual. Aquestes són algunes idees preliminars, el
disseny final del espai hauria de ser fruit d'un procés de participació dels diferents agents implicats (escola
Mar Nova, veïns de Premià de Mar, ajuntament, ...).
Document complet amb fotos:
https://docs.google.com/document/d/10MnZgh7IFgWqzr4EwIJXK3Zd96yZLhCI3nuBFu0zYRg/edit?pref=2
&pli=1#heading=h.il72q526oqxc
-INNOVACIÓ PEDAGÒGICA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
16/06/2016 14:11h · laura

L´equip educatiu de l´Escola Bressol Municipal vol adaptar-se als nous models pedagògics. Per aquest motiu
proposem renovar els nostres espais i materials. És molt important per nosaltres que els nostres infants de
Premià de Mar visquin en un entorn el més natural possible, que afavoreixi la seva llibertat i creativitat.
Pensem per exemple en l´estona de pati no és mitja hora de jugar lliurament. És un regal pels infants perquè
viuen, conviuen, creixen, observen, es relacionen, experimenten, proven, toquen, manipulen, creen, pensen,
inventen... Volem que el pati de l´Escola Bressol sigui un jardí. I per aquest motiu necessitem una bona
distribució, uns materials el més naturals possibles, un espai d´hort i un canvi de sorra. Apostem perquè la
millor inversió està en els ciutadans petits del nostre municipi. Ho volem implantar, per ells, els nostres
infants són el futur de Premià de Mar. Gràcies per l´oportunitat.
-Escola Bressol
16/06/2016 09:47h · Victorcc82

Desconec el cost de possar en marxa escola bressol però aquesta partida del pressupost podría anar orientada
cap aquí. Amb el gruix de població actual, és inadmissible que nomès existeixi una escola bressol pública.
Premià de dalt en sería un molt bon exemple.
-Atenció a les NEE
29/06/2016 21:35h · Anna

Dotar les escoles públiques del municipi de vetlladores per les franges horaries que no depenen del
departament d'Ensenyament, (excursions, menjador i colònies) per a tal de garantir als nens i nenes amb nee ,
que puguin participar amb total garanties i normalitat d'aquestes activitats. (proposta sorgida del grup de pares
i mares amb nens amb nee de Premià de Mar)
-Tallers quinzenals per atendre els nens amb necesitats educatives específiques (AACC)
29/06/2016 21:09h · Anna

Els nens i nenes amb altes capacitats no tenen cobertes al 100% les seves necessitats educatives dins del
context escolar. La meva proposta consisteix d'organitzar tallers científics i/o tecnològics, que representin un
estímul per a ells, a la vegada que els permeti conèixer i interaccionar amb nens amb la seva mateixa
casuística.
-Atenció a les AACC
29/06/2016 21:41h · Anna

Organitzar tallers científic i/o tecnològics destinats a que els nens i nenes amb necessitats educatives
específiques puguin tenir un espai de trobada, on relacionar-se amb nens amb la seva mateixa casuística , en
un entorn estimulant per a ells. (proposta sorgida del grup de pares i mareS amb nens amb nee de Premià de
Mar)

-Centre de comprensió de Premià de Mar
27/06/2016 09:06h · Propostaurna

Es un espai que permet comprendre la història, geografia, economia i la societat de Premià de Mar a partir del
seu passat, el seu present i la projecció de futur. No és un museu ja que no es centre en peces si no en
conceptes que permeten al visitant conèixer la ciutat com a visitant o resident, sigui originari de la població o
nou vingut. Va dirigit a totes les edats amb un ànim didàctic i divulgador i pretén crear interès i comprensió
dels trets definitoris de la vila. Pretén donar a la població de Premià un servei cultural que li permeti entendre
la ciutat on viu facilitant la cohesió social, la identificació cultural amb el país al mateix temps que presenta
de forma entenedora l’entorn i la dinàmica social que ha portat al Premià de Mar tal com avui el coneixem. El
centre pretén projectar cap el futur els valors de treball, cultura i iniciativa que han permès superar els grans
reptes del passat.
-Redacció de projecte d’Eco Parc en consorci amb pobles veïns
27/06/2016 09:11h · Propostaurna

Llençar la iniciativa d’un possible futur parc central interurbà, amb granja escola, refugi d’aus de pas i altres
serveis de lleure mancomunats. La granja ha de ser real i auto sostenible basada en la cessió de terrenys a
persones que vulguin fer de pagesos. Al mateix temps s’han de comprometre a deixar-la visitar i estar al
servei de les escoles Encarregar estudi i propostes. 3.000 Euros per al projecte a càrrecd’ urbanistes, entitats
ecologistes o similars.
-Cooperativa al servei integral domiciliari
30/06/2016 11:11h · Propostaurna

Mitjançant aquest projecte cooperativista vol incentivar i dinamitzar la creació d'ocupació fomentant
l'autoocupació col·lectiva i oferir eines a les dones emprenedores. Aconseguir mitjançant el treball col·lectiu
el suport mutu i complementarietat de coneixements, habilitats i aptituds.
-Tarifa discapacitat infantil
29/06/2016 21:50h · Anna

Incloure al CEM Premià una tarifa reduida per a discapacitats menors de 14 anys. (proposta sorgida del grup
de pares i mares amb nens amb nee de Premià de Mar)
-BENESTAR ANIMAL/HIGIENE/MALES OLORS
28/06/2016 21:40h · Judit

Delimitar espais pipican, eliminar-los de les zones d’esbarjo infantils.
Ben senyalitzats i protegits (valles, dispensadors de bosses, fonts pels animals, basses per refrescar-los, etc) i
correctament higienitzats.
Cens de la població animal per tal de definir el nombre d’instal.lacions necessàries i la periodicitat de les
higienes i reposició de materials.
Es podria estudiar l’opció d’un carnet de soci a preus assequibles per ajudar a mantenir les instal.lacions.
-Mejora de parque y pipican
14/06/2016 11:07h · javintx

En la c/ Enric Granados, entre c/ De la Plaça y c/ Riera de Premià hay un parque a tres niveles bastante
deteriorado, entre los bancos medio escondidos del nivel de en medio que solo lo usa la gente para beber
alcohol, que el nivel de arriba solo lo usa la gente para sacar al perro y que el de abajo no lo usa nadie, mi
propuesta es la siguiente:
- Mejorar el alumbrado, que muy pobre durante la noche.
- Arreglar los bancos, que estan muy deteriorados.
- Reparar el suelo, que está lleno de agujeros y podría causar algún accidente.
- Habilitar un pipican, en cualquiera de los niveles, esto permitiría tener un parque más limpio, ya que todos
los perros estarían en el mismo recinto. Bastaría con poner una valla en el nivel superior, que ahora mismo no
tiene nada, y dada la densidad de población de esa zona y según datos del IDESCAT, sería un buen lugar para
situarlo.
- Eliminar el muro que hay entre los dos niveles superiores, está en muy mal estado y al abrir ese espacio, el
nivel superior dejaría de estar escondido.
- El nivel superior no tiene nada de verde, ni un árbol o arbusto, se podría mejorar, aunque incluso sea con
unos arbustos. Creo que con muy poco se podría hacer mucho en este espacio. Ya unos metros más hacia ela

c/ De la Plaça se puso un pequeño recinto vallado con un árbol y unos arbustos que parece han dado muy buen
resultado, porque no repetir en este espacio la misma idea?

-Premià més net
21/06/2016 13:37h · Propostaurna

* Posar més papereres i dispensadors de bosses per recollir les deposicions dels gossos. * Campanya de
conscienciació ciutadana pel civisme.
-POBLE NET
30/06/2016 11:05h · Propostaurna

- Camí Ral i passeig de la platja brut i deixat. - Carrers en mal estat. -Posar fi a la brutícia dels gossos.
-Premià de Mar POBLE NET
30/06/2016 10:47h · Propostaurna

Alguns exemples: - Camí Ral: trobo a faltar zones enjardinades i cuidades - Passeig platja: Està brut i
descuidat. - Passos soterrats: plens de pintades, aigua embassada només amb quatre gotes. - Pintades: parets
d'edificis, places i façanes particulars. - Gossos: vergonyós tanta brutícia i incivisme. - Carrers: empedrats
defectuosos.
-Millora de la neteja - pipicans 30/06/2016 11:23h · Propostaurna

Sense ànim d'ofendre, però la vila fa fàstic! simplement milloreu la neteja. Prou merdes de gos, prou pixats,
prou burilles!! feu un PIPICAN (o més!) a la plaça Nova. Els newns hi juguen i els gossos s'hi pixen!.
-SALUT DENTAL PER LA GENT GRAN
28/06/2016 13:04h · Casulla7

Obrir un dispensari gratuit de salut dental i subencionar protesis per la gent gran que ho necessiti.
-Educació de gossos i propietaris
27/06/2016 09:09h · Propostaurna

Campanya de civisme al carrer consistent en l’oferta de formació per a propietaris de gossos. Possible
voluntariat en l’ensinistrament, es pot fer els caps de setmana en espais públics. Donar un distintiu per als
gossos educats. Cartellera de promoció amb els mitjans de l’ajuntament. Sessions durant 6 caps de setmana en
places públiques de premia llogant monitors especialistes per ensinistrar gossos. 300 Euros per sessió,
incloent el material de suport i tríptic amb consells per educar els gossos. 1.800 Euros.
-Registre ADN gossos
30/06/2016 10:49h · Propostaurna

Implantar in sistema de sancions per no recollir els excrements dels gossos. Hi hauria un registre amb l'ADN
de tots els gossos. Aquells que no recollissin les defecacions serien sancionats. Veure experiències de pobles
veïns.
-Animals sense casa
27/06/2016 14:44h · Propostaurna

La meva proposta és a favor dels animals sense casa.
a) A Premià de Mar, a cada municipi, cal una protectora que aculli animals abandonats, gossos, gats, fures,
conills..., però el més necessari, perquè conec bé el tema per la meva feina en el voluntariat divers, són els
GATS, les moltes colònies de gats que malviuen en solars o en espais inhòspits exposats a l'enverinament,
atropellaments, i tota mena de crueltat... Una protectora que els acollís, els donés vida digna, afavorís el
voluntariat, la interacció amb avis que viuen massa sols, amb nens especials o diferents...i sobretot que
afavorís l'adopció dels animals, i no la compra i el que significa l'abandó, criadors, desaprensius, etc. Una
protectora i gatera reals que també donaria bona feina a persones sensibilitzades.
b) Per altra banda, crec que és bàsic obrar amb coloms i tórtores com fan els països civilitzats o nòrdics, és a
dir, crear a parcs o als afores del poble espais on se'ls faci boniques casetes-colomars elevades, amb fusta
tractada, on hi hagi aigua o menjar amb PRODUCTE ANTICONCEPTIU, que frenaria la població i faria que
els que fossin vius i reals vivissin amb qualitat de vida. Ells són criatures que pateixen, el colom de la pau de

Picasso, no una "plaga" , qui diu això tan horrible no sent compassió ni empatia, i a més actua de forma
especista, que és una forma clara més de feixisme.
-SEGURETAT
28/06/2016 21:41h · Judit

Definició d’un pla d’actuació sobre la proliferació d’aus en espai urbà. Identificació i recol.locació de nius
que es troben ubicats en zones perilloses com cablejat elèctric, façanes, etc
-Ampliar Passeig Marítim
16/06/2016 14:14h · Propostaurna

Ampliar el Passeig Marítim a Premià deixant espai per a carril bici i lloc per passeig.
-Passeig marítim
20/06/2016 10:50h · Propostaurna

Fer un passeig marítim digne amb espai per tothom (passejar, bici, córrer, etc.)
-Passeig del mar
30/06/2016 11:25h · Propostaurna

- Bancs amb respatller (per conservar la salut de l'esquena) en tot el passeig - Il·luminació del passeig de mar.
-Museu marítim
20/06/2016 10:52h · Propostaurna

Fer un museu marítim a les antigues instal·lacions del CRAM a la N II. Som un poble mariner i la nostra festa
major és la dels pirates i premianencs.
-Adquisició d'una gran carpa per la realització d'esdeveniments a l'aire lliure
28/06/2016 17:31h · Javier_Romero

El municipi podria disposar d'una gran carpa per la realització d'activitats a l'aire lliure durant tot l'any.
Serviria per: - Fer fires d'entitats - Fer fires comercials quan el temps no permet fer fires convencionals. - Fer
"salons gastronòmics". - Fer exposicions temporals. El principal benefici seria treure profit a l'espai públic
durant els mesos de tardor e hivern permetent la realització d'activitats en "temporada baixa".
-Adquisició de carpes per realització d'activitats diverses al municipi.
28/06/2016 17:21h · Javier_Romero

L'ajuntament podria adquirir certa quantitat de carpes de qualitat d'una mida estandaritzada per afavorir
activitats al carrer seguint l'exemple d'altres municipis (Vilassar, El Masnou...) Podrien fer-e servir per fires
de comerç al carrer, entitats, activitats, punts d'informació... Pressupost aproximat per 20 carpes de gama alta i
gran durabilitat: 10000 € També s'hauria de fer una dotació pressupostaria per la brigada municipal, pel
muntatge i desmuntatge de les mateixes. Permetrien: - Millorar estética de les fires al carrer. - Dinamitzar les
activitats al carrer durant tot l'any, ja que aportarien millor protecció davant del vent i el fred. - Organitzar
events a iniciativa de l'ajuntament per amortitzar la inversió. - Generar recursos al municipi mitjançant un
servei de "muntatge de fires".
-Eliminar voreres
20/06/2016 13:54h · Arsanto

Eliminar les voreres fent el mateix que es va fer al carrer de la Unió, on també es pot aparcar. Hi ha voreres
que són tant estretes que gairebé no hi caps. No cal gastar-se tants diners com al paviment dels carrers del
voltant de l’Ajuntament. Amb un paviment normal, es podria arribar a fer a més carrers.
-Asfaltar la vorera de Torrent Malet
16/06/2016 14:22h · Propostaurna

Entre el carrer Enric Borràs-Torrent Malet fins la Comissaria de Mossos d'Esquadra-Passatge del Palmar, la
vorera està inacabada i és un perill constant pels vianants, tant és així que jo mateix he tropessat i caigut. Crec
que el cost és proporcionalment ridícul en comparança amb el perill que comporta.
-Asfaltar la vorera de Torrent Malet
16/06/2016 14:20h · Propostaurna

Es incomprensible que un lloc de tant de pas com és el tram des del carrer Enric Borràs-Torrent Malet fins la
Comissaria de Mossos d'Esquadra estigui la vorera sense asfaltar. Un perill per les persones que van a peu fins

a la Comissaria, els que aparquen i van a la platja o simplement els que solem anar a caminar. El cost és
irrisori en front del benefici.
-Voreres
06/06/2016 12:14h · Arsanto

Rebaixar les voreres de tots els passos de vianants que no ho estiguin. No només per les cadires de rodes. Les
persones amb mobilitat reduïda, els cotxets de nens o els carrets de la compra també en surten beneficiats. O
sigui, gairebé tothom. Potser no cal fer tot de cop ja que es poden aprofitar altres obres que s’hagin de fer a un
carrer determinat, per fer també aquesta rebaixa. Exemple: Es va pavimentar tot el carrer Francesc Moragas
amb d’altres carrers del voltant. L’obra va durar mesos i va suposar una important despesa. Aprofitant aquesta
obra, no es podien haver rebaixat les voreres del pas de vianants que hi ha al mig del carrer Esperança, just
davant de F. Moragas, que a més coincideix amb una de les sortides de la plaça? Crec que en aquest tema, es
pot ser més eficient
-asfaltat de carrers i control stops
16/06/2016 11:42h · oriol

Seria interessant asfaltar la Gran Via i el carrer Unió ja que estan en mal estat i suporten molta circulació de
vehicles. També seria MOLT IMPORTANT poder controlar l'estop del carrer Eixample amb el carrer
Esperança, pràcticament ningú el respecte i s'ha produït més d'un ensurt. Afortunadament, de moment, sense
cap desgràcia
-Vials peatonals i per a bicicletes
27/06/2016 09:12h · Propostaurna

Elaboració d’un estudi per facilitar la connectivitat entre els pobles veïns caminant i en bicicleta de forma
segura. Pressupost fins a un màxim de 1000 euros.
-Més beques
28/06/2016 15:21h · neusquick

Destinar 100.000 euros a beques de menjador escolar, activitats extraescolars, i quotes d'educació: de l'escola
de música, de l'escola d'adults...
-Nuevo plan de ocupación
16/06/2016 14:23h · Propostaurna

Plan de ocupación para parados de larga duración.
-Mejoras en el pueblo
16/06/2016 14:23h · Propostaurna

Más planes de ocupación. Asfalto en el pueblo. Zonas para jóvenes.
-LLOCS DE TREBALL PER ALS JOVES
28/06/2016 13:00h · Casulla7

Generar llocs de treball a partir de la creacio d’un centre de formacio i suport als emprenadors joves.
-APROFITEM LA LLUM DEL SOL
28/06/2016 13:06h · Casulla7

Instal·lar plaques solars a les teulades de la biblioteca i altres edificis per produir energia i estalviar.
-Premià ciutat solar
20/06/2016 12:12h · Propostaurna

Creació de la ciutat solar de Premià i aconseguir l'autosuficiència energètica local en àmbits municipals i
també en privats per fer possible la creació d'un nombre important de llocs de treball.
-Arranjament solar
20/06/2016 10:55h · Propostaurna

Arranjament solar carrer Segarra xamfrà N II amb bancs, plantes i poda dels arbres que hi ha, per tal de fer-ho
assequible a les persones i no un pipican encobert
-Ajuts a la maternitat
13/06/2016 17:21h · Javier_Romero

Ajuts directes "xec nadó", o beneficis fiscals a famílies amb nounats, variables en funció de renda. Es podria
aplicar amb solicitants amb fills de menys d'un any i fer una mena de barem.
-Ajuts a l'adquisició d'ajudes tècniques
13/06/2016 17:16h · Javier_Romero

Les persones de més de 65 anys amb una discapacitat reconeguda no poden accedir als ajuts PUA de la
generalitat que van dirigits només a persones amb la discapacitat reconeguda abans d'aquesta edat. Per això es
podria establir una línia d'ajuts per subvencionar determinats articles, caldria establir els requisits econòmics i
de discapacitat d'accés, la financiació màxima i els tipus d'articles a finançar. Es pot agafar com model, els
ajuts PUA de la generalitat i valorar la participació del departament corresponent de l'ajuntament, associacions
de malalts i persones amb dependència i professionals del sector de l'ortopèdia i ajudes tècniques.
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-ambdiscapacitat-PUA?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
-Ajuts accesibilitat vivendes
13/06/2016 17:04h · Javier_Romero

Establir una linia d'ajuts per la instalacció de mitjans per millorar l'accessibilitat a vivendes particulars: ascensors - cadires puja escales - rampes La idea seria copiar i adaptar els ajuts que ja existeixen en altres
municipis com la ciutat de Barcelona: http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/1477075.pdf
-Taquilles platja i intal·lació carril natació al mar
27/06/2016 14:59h · Manel

Intal·lació de guixetes (taquilles) a les platges. Segons la tarifa que es vulgui cobrar (o no), l'amortització de
l'instal·lació serà ràpida. I l'instal·lació d'un carril permanent de natació d'aigües obertes. Es tractaria d'un
carril per poder nedar que aniria d'espigó a espigó de la platja de la descarga, consistira doncs en un carril de
300-350 metres de llarga, delimitats amb boies cada 50 metres i uns 100 metres mar en dins. Els gastos son
només d'intal·lació, ja que de manteniment gairebé no hi hauria gastos associats.
-Llum a la platja
27/06/2016 14:10h · Propostaurna

Instal·lar enllumenat al passeig de la platja. som l'únic poble del voltant que no tenim llum al passeig.
-Platja
30/06/2016 11:14h · Propostaurna

Recuperar la platja del casc antic. Tenim la sort de viure vora el mar i no en podem gaudir. La platja s'ha
reduït i hi ha llocs que és inexistent a banda d'estar bruta la sorra, plena de colilles i caques de gos. Que ja no
es neteja la sorra?
-Platges i gent gran
20/06/2016 10:58h · Propostaurna

Campanya de sensibilització envers la gent gran i persones amb mobilitat reduïda per facilitar l'accés a les
platges, es tingui en compte la seva participació en el projecte.
-Promoció gastronòmica i turística de Premià de Mar
27/06/2016 09:13h · Propostaurna

Promoció de la ciutat a través de la gastronomia aprofitant l’impacte del desembarcament pirata. Es tracta de
buscar un plat emblemàtic que situï a Premià en el mapa de Catalunya com a fet Valls amb els Calçots o
Lleida amb els cargols. Per exemple durant la festa major es fa un concurs de cuina tradicional per triar el plat
que promocionarem. S’hi pot implicar als veïns, bars , restaurants i oferir un premi. El plat ha de ser senzill,
de poc preu, que es pugui fer en quantitats relativament grans sense merma de qualitat. Si triéssim els
musclos, per exemple tindríem uns costos i uns resultats garantits.
-Inventari, protecció i difusió de la vegetació i animals autòctons
27/06/2016 09:10h · Propostaurna

Recuperació de la vegetació autòctona. En parcs, carrers i jardins.
Plantació d’arbres resistents a les plagues, substitució dels plataners per lledoners o similars.
Protecció de la pollancreda del Gas.
Creació de petits ecosistemes amb flora del país a la platja i al poble. Substitució d’espècies invasores.

Posar nom i descripció a l’arbrat per difondre el seu coneixement.
Treure plantes invasores del passeig de la platja. Proposar al Masnou que faci el mateix i senyalització amb
nom de les especies naturals que han sobreviscut.
Valorar el preu dels cartells.
Instal·lació de refugis d’aus als arbres i edificis públics especialment a les escoles de Premià de Mar segons
els models europeus.
Protecció dels falciots, orenetes, gafarrons i rates pinyades. Implicació de les escoles .
Inventari dels animals urbans. Fer espais de protecció de les sargantanes en els espais públics.
Parets amb forats i rugositats.
Publicar un plànol amb la seva ubicació i una guia per donar a les escoles a publicar per l’ajuntament.
Per fer el inventari: 1.000 Euros a entitats o naturalistes solvents.
Per posar nius. 2.000. Refugis de sargantanes.
Els poden fer els serveis de l’ajuntament amb consell dels tècnics.
L’eliminació progressiva de plantes invasores la pot fer l’empresa corresponen que fa el manteniment.
-Espai cardioprotegit
20/06/2016 12:17h · Propostaurna

Dotar el Centre Cívic (Esperança, 19) d'un desfibril·lador per atendre urgències d'infarts.
-Creació d’Horts urbans permanents o temporals
27/06/2016 09:13h · Propostaurna

L’ajuntament regula la utilització d’espais i solars sense us com a horts urbans sense prejudici de la seva
propietat ni us posterior. El sistema d’adjudicació es públic i es fa de forma clara, temporal i transparent. Han
de ser ecològics, respectar el paisatge i no tenir finalitat comercial. No poden ser objecte de transacció
L’ajuntament reserva espais per horts urbans permanents que s’han Netejar solars i posar tancaments . Màxim
3.000 euros. Ells llocs per a les eines han de ser de format igual i van a càrrec del usuari. Es cobra l’agua de
rec que es procurarà que sigui pluvial i es reculli en diposits.
-Espai Jove
21/06/2016 13:38h · Propostaurna

* Adequar o buscar algun espai que esdevingui el punt de trobada pels joves. * Aquest espai podria oferir
xerrades, tallers, orientació, etc.
-Portal Premià
20/06/2016 12:19h · Propostaurna

Crear una nova web app de Portal de Premià per trobar tot allò que interessa a una societat local viva, des del
seu dispositiu mòbil (smartphone)
-Espais gratuïts wifi
20/06/2016 12:14h · Propostaurna

Creació d'espais wifi gratuïts per facilitar l'accés a la informació i a la comunicació via internet amb l'accés de
smartphones. Plantejament propi d'un estat europeu.
-ACOLORIM EL POBLE
28/06/2016 12:59h · Casulla7

Decorar les parets mitjaneres dels blocs de pisos amb murals gegants, com a Europa, com a Barcelona o com
a la plaça Maresme (però fins a la teulada).
-Arbres als parcs infantils
14/06/2016 14:28h · Arsanto

Posar arbres a tots els parcs infantils del poble. Quan fa calor no es poden fer servir per que a més, n’hi ha que
tenen elements metàl.lics que a causa de donar-los el sol durant hores, no es poden ni tocar.
-Subvencionar cinema i espectacles a Premià per potenciar el comerç local
13/06/2016 17:25h · Javier_Romero

Si s'aconsegueix abaratir l'accés al cinema i al teatre a l'Amistat i es promociona, potser s'aconsegueix que la
gent no marxi tant a Mataró i Barcelona el cap de setmana i consumeixi més a Premià. Pot ser una inversió
amb un bon retorn econòmic

-Estimular comerç a Premià
13/06/2016 17:09h · Javier_Romero

Becar determinades taxes municipals al petit comerç de Premià:
- Reducció taxes d'escombreries i altres durant els primers anys de funcionament o en funció de la rendibilitat
del negoci.
- Subvencionar amb més pressupost l'associació de comerços de Premià per desenvolupar més activitats al
carrer que incrementin l'afluència de públic a la zona i tasques de marketing a les poblacions dels voltants per
atreure clients al municipi.
-Faroles amb sensors
12/06/2016 09:59h · Mireia

Penso que es podrien col·locar sensors a les faroles perquè només s'encenguessin quan hi passessin persones,
enlloc d'estar-se enceses durant tota la nit. Així s'estalviaria energia (i diners, que es podrien afeir al proper
procés participatiu!).
-Premià accessible. Millora de l'accessibilitat en passos de vianants i carrers
29/06/2016 15:57h · inisirma

Es proposen els següents:
- Millora pas de vianants semàfor C/ Enric Granados amb Ctra. de Vilassar de Dalt
- Recuperar el pas de vianants que hi havia a C/Enric Granados amb C/ Santiago Rusiñol
- Repintar en el seu lloc el pas de vianants de Ctra. de Vilassar de Dalt amb Gran Via (fet fa cosa d'un any)
- Reubicar la paperera que hi ha al mig de la vorera del C/Francesc Mas i Abril amb Gran Via. I si pot ser
moure la farola
- Reubicar la paperera que hi al mig del C/Pilar amb C/Elisenda de Montcada. I si pot ser moure la senyal de
trànsit En general anar millorant l’accessibilitat del poble.
-Encerclar de nou amb graons o similar una plaça
30/06/2016 10:41h · Propostaurna

Caldria tornar a col·locar un altre cop els maons o similar que hi havia al voltant de la plaça Dolors Folch i
Ribas, cantonada carrer Sant Francesc i que en el seu dia van destrossar alguns incívics. Els citats maons
encerclaven la plaça evitant que la sorra de la mateixa marxi cap a fora embrutant tot el voltant, a més de
donar seguretat al veïnat que hi transita. Els veïns suposem que l'obra no seria gaire cara.
-Parcs per a tothom
30/06/2016 11:20h · Propostaurna

Crear i habilitar un parc per de debò per als petits i pels pares. Amb zones diferenciades de joc segons les
edats. Zona per pares (tipus bars, bancs) amb zona de gespa i arbres que facin ombra. Que es creï amb
materials intel·ligents (fàcils de netejar, adaptat a nens..,) i que no s'hi puguin passejar els gossos fent pipí als
parcs on juguen els nostres fills (com passa a la plaça Nova, ÉS UNA VERGONYA!) Habilitar una zona
exclusiva de pipican i evitar i prohibir fer pipis als gossos a les places per a nens.

-EL PALMAR
30/06/2016 11:33h · Propostaurna

Obrir un bar amb lavabos al recinte del parc del Palmar. L'estil seria senzill, com un baret, barracó,
guingueta..."xiringuito" de platja, i la gestió també, però amb durada per tot l'any.
-Espai permanent al port per recerca marina
30/06/2016 11:43h · Propostaurna

Als nous equipaments del port que corresponen a l'ajuntament. Tenir un espai permanent de recerca amb
finalitats marines i vincular-lo al CRAM
-Comprar un autobús
28/06/2016 15:14h · neusquick

Comprar un autobús i que faci la volta a tot el poble de forma constant. Que faci una ruta circular que vagi
dels instituts, al Palmar, a l'Ambulatori, a la Bilbioteca Municipal. No crec que hagi de ser un servei gratuït.
Però crec que hauria de dependre de l'Ajuntament i tenir un preu just, econòmic. Aquest mateix autobús també

podria oferir el servei nocturn Premià - Mataró, Mataró - Premià que tanta falta fa als joves de Premià. Crec
que un cop haguem comprat l'autobús podriem fer un procés de participació per decidir rutes, freqüències, i
dies més necessaris i així poder detectar quines són les necessitats de mobilitat dels premianencs i les
premianenques.
-Descomptes al peatge de Premià de Mar
28/06/2016 15:11h · neusquick

Destinar 100.000 euros a descomptes pels premianencs que passem de forma habitual pel peatge de la C-32
que ja està més que amortitzat i que fa anys que ens sangra i sembla que no tingui fi.
-Reparació de les cartelleres
28/06/2016 14:58h · neusquick

Estaria bé reparar i instal·lar cartelleres a Premià de Mar per tal que les entitats i col·lectius puguin enganxar
els cartells de les seves activitats.
- Tallers de socialització per nen@s amb problemes de socialització originats per la diversitat
Fer tallers grupals amb nens amb problemes de socialització a conseqüencia de la diversitat (nens amb
l'etiqueta que sigui que tinguin). No podem deixar que cap nen es senti que no encaixa enlloc, tots els nens
han de ser feliços, sobre tot perquè algún dia han de ser adults feliços . (Proposta del grup de mares/pares de
necessitats educatives especials o especifiques
-Tallers preventius Bulling!
30/06/2016 13:39h · Gonza

Tallers adreçats tant a alumnes , pares i a educadors del municipi per concienciar sobre el búlling(proposta del
grup de pares i mares amb nens amb necessitats educatives espècials o específiques)
- Ajuda i assessorament per a famílies amb infants amb necessitats especials (NEE)
Xerrades, teràpies de grup, intercanvi de experiències. (proposta del grup de pares i mares amb nens amb
necessitats educatives espècials o específiques)
-Premià sense pudors
30/06/2016 16:02h · Milka

La idea és fer pipicans petits però suficients perquè als gossos els hi doni temps d'arribar, després possar un
servei de neteixa prou continuat per aquests pipicans perquè les olors no surtin i finalment uns agents de
vigilància cívica pel poble que controlin que cap gos no defeca ni pixa fora dels llocs destinats a això i els que
ho fagin que es sancionin degudament, així a demés es recaudaran diners pel servei de neteja.
-Incorporar Equips DEA als cotxe patrulla de la Guàrdia urbana
30/06/2016 17:00h · Marc

DEA (desfibril·lador extern automàtic) amb la formació adient podem donar cobertura i crear premia un espai
càrdioprotegit per salvar vides.
-Camp de Basquet Public
30/06/2016 17:03h · Marc

arreglar el tancat i las instal·lacions del recinte t del pàrquing inferior de la Salle. I fer un camp de bàsquet
obert a tothom
-Asfaltar la voreres del laterals del torrent castells
30/06/2016 17:05h · Marc

Tant a la banda de la Salle com a la del tenis
-Allargar el inici de la Gran Via
30/06/2016 17:22h · Marc

Empalmar el Torrent Malet amb La gran vía al inici de aquesta a l'alcada del club de Tenis, per tenir
accesdirecte des del Poligon

-Creació d'un Consell d'iniciatives de Premià de Mar
30/06/2016 17:29h · Propostaurna

Objecte: Definir un Pla estratègic per a Premià de Mar. Definir el marc d'actuacions per als propers 20 anys
mitjançant un projecte participatiu. Convocar unes jornades on s'aprovi el Pla estratègic. Afavorir que les
entitats el recolzin i buscar alternatives municipals si no es troba ressò. Components: Entitats econòmiques,
culturals, socials i persones particulars amb capacitats específiques. Àmbits d'actuació: Definir els àmbits
econòmics mes adients per a la població quant al respecte al medi ambient, possibilitats de futur i creació de
llocs de treball. Ordenar el territori de tal manera que no augmenti la densitat de població, no es creïn més
superfícies comercials redundants i més espais d’aparcament no soterrats. Definir amb els ajuntaments veïns
el pla urbanístic i de comunicacions del Maresme Sud. Creació de la subcomarca, àrea mancomunada, o
federació de municipis que planifiqui i ordeni els serveis comuns, coordini el urbanisme i pressioni a altres
administracions amb més força. Buscar alternatives de desenvolupament sostenible que aportin riquesa
cultural i econòmica, imatge de marca i llocs de treball
-Necessitem veure dansa
30/06/2016 19:07h · Propostaurna

Programar durant la temporada d'octubre fins el mes de maig un espectacle al mes (preus populars de 5 €
l'entrada) de qualsevol disciplina de dansa: clàssica, contemporània, hip-hop, etc. Són vuit mesos per uns
5.000 € el catxet de les companyies = 40.000 € de despesa. (El catxet de les companyies és aproximat)
-Suport famílies en risc d'exclusió
30/06/2016 19:09h · Propostaurna

Incrementar la partida "suport a les famílies" en 200.000 € donada l'excepcionalitat de la situació actual de
pobresa i els càlculs de necessitats fets per l'informe de pobresa de Premià Social.
-Propuesta instalación 2 WC durante todo el año
30/06/2016 19:14h · Propostaurna

Uno en el paseo del mar frente al parque del Palmar i otro en el paseo del mar frente al antiguo restaurante
Miramar.
- Asfalt de carrers
Soc veïna de premia des de fa 3 anys, i estic encantada. Visc al carrer passatge Sant Dimes i vam aconseguir
que no aparquessin els cotxes gracies a una senyal que han posat des de fa ja un parell de anys gairebé La
veritat es que ha anat força be, encara aparquen però no com abans ni molt menys, es pot caminar sense
problema No han ficat com altres carrers del barri del gas..o planta o pibote. Però des de que hi és la senyal es
estupendo. Tota aquesta part de barri l´asfalt esta fet malbé. Es podria valorar el no fer “parxes” i asfaltar
carrers complert?
-Millores instal·lacions escoles públiques
30/06/2016 19:37h · Propostaurna

Les instal·lacions de les escoles públiques de Premià necessiten una inversió de com a mínim 50.000 € als
nostres edificis i patis per tal d'evitar deficiències existents (inundacions de patis, manca de material, persianes
en mal estat, aïllament tèrmic,...). Per això, des de la Federació d'AMPES, demanem 50.000 € per poder
realitzar aquestes millores. Ampa Escola Montserrat Ampa Escola La Lió, Ampa Escola El Dofi, Ampa
Escola Mar Nova i Ampa Escola Sant Cristòfol.
-Neteja de grafits als equipaments públics
30/06/2016 20:10h · ariadna

Netejar els grafits de tots els edificis i instal·lacions públiques del poble. Tenir les parets dels edificis públics
lliures de pintades farà de Premià un poble més net i endreçat.
-Arreglar els adoquins del carrer de la Plaça
30/06/2016 20:16h · ariadna

El carrer de la Plaça, des de l'alçada de l'Escola Assís fins a l'alçada del carrer Sant Cristòfol, té els adoquins
molt malmesos pel pas dels cotxes. La majoria es belluguen i el dia que ha plogut et mulles tots els peus. Per
tal de millorar el pas per aquest carrer tan transitat seria convenient arreglar-los.

-Passos soterrats
30/06/2016 20:24h · ariadna

En època de pluges quasi tots els passos soterrats del poble queden total o parcialment inundats fent que sigui
impossible passar-hi. Convindria arreglar-los per tal de solucionar aquest problema.
-Pipí de gossos
30/06/2016 20:33h · ariadna

Netejar i regar més sovint els carrers de Premià per tal d'eliminar els orins de gos. Hi ha zones i carrers del
poble on és impossible passar-hi sense trepitjar i olorar un pipí de gos. Solventant aquest fet, Premià seria un
poble molt més amable per a passejar-hi.
-Arreglar voreres
30/06/2016 20:40h · ariadna

Els dies de pluja es fan més visibles tots els sots que tenen gran part de les voreres del nostre poble. Un
exemple molt clar és el de l'acera del camí ral, davant la parada de taxis. Proposo arreglar el máxim nombre
de sots que permeti el pressupost.
-Neteja enllumenat públic
30/06/2016 20:53h · amd

Degut a la contaminació, la pols i els mosquits, la gran majoria de fanals de Premià estan molt bruts. Proposo
netejar-los per tal que facin més llum.
-Tancat de fusta pels contenidors
30/06/2016 20:58h · amd

Tal i com hi ha a d'altres pobles, proposo que a les illes de contenidors hi hagi un tancat de fusta que els
rodegi. D'aquesta manera potser evitariem que la gent llenci les bosses enmig del carrer. A més, queda més
amable i més net.
-Zones verdes
30/06/2016 18:14h · Arsanto

Crear més zones verdes i parcs. Les que tenim a més, tenen falta de manteniment i están malament
planificades i gens aprofitades. Fer un estudi per definir posibles millores. Al solar que ha quedat buit de
Transmesa, si és privat, obligar al propietari a destinar una part de l'espai a zona verda.
-Neteja de contenidors
30/06/2016 21:01h · amd

Tal i com es feia anys enrere, proposo que es netegin els contenidors per dins i per fora. Aleshores passava un
camió que els agafava i els netejava també per dins. Així evitaríem les males olors i els mosquits que hi ha en
les illes de contenidors.
-Plaça Nova
30/06/2016 21:09h · amd

Degut al gran nombre de nens que acull aquest parc cada tarda s'ha quedat petita la zona de jocs infantils.
Proposo engrandir-la ja que el parc té prou espai per a poder-ho fer. A més, la zona de sorra està plena de sots.
Proposo afegir-hi sorra o sauló per tal d'evitar entrebancades. També seria necessari arreglar la font ja que
constantment perd aigua. Per acabar, arreglar i pintar les valles que rodegen la plaça.
-Netejar i pintar els bancs del poble
30/06/2016 21:16h · amd

Sovint trobem que els bancs del poble estan bruts de caques de colom, de la resina dels arbres i d'altres coses.
Proposo fer una neteja més exahustiva per tal de poder-los fer servir sense embrutar-nos la roba.
-FIRA ENTITATS
30/06/2016 22:04h · tonirubi

Actualment, a Premià de Mar hi ha un gran nombre d'associacions i entitats, les quals no es coneixen totes ni
la seva labor. La Fira d'Entitats, pretén ser l'escenari en el qual es donin a conèixer totes i cadascuna d'elles i
donar-li major importància a la promoció de l'associacionisme i la col·laboració entre entitats i població en
general. La Fira d’Entitats, permet a totes les entitats estar a peu de carrer amb la població i donar a conèixer
la seva labor. A més, és una gran oportunitat per crear nous llaços entres entitats i fins i tot un punt de trobada

per ampliar les xarxes socials de la població de Premià de Mar. La Fira es compon per una diversitat d’estands
de cadascuna de les associacions i altres institucions que desitgin participar en ella, la finalitat de les quals
serà la d'informar i donar a conèixer les diferents labors i esdeveniments que duen a terme amb la població a
nivell local i internacional, així com difondre entre la ciutadania els objectius i finalitat de cada entitat,
fomentant la participació i enfortint el teixit associatiu.
OBJECTIUS La I Edició de la Fira d’entitats vol convertir-se en un punt de trobada clau per a la població de
Premià de Mar, donant cabuda a activitats associatives i culturals.
Els seus objectius són:
- Promoure la participació ciutadana en general i l'associacionisme per aconseguir una xarxa associativa sòlida
a Premià de Mar que generi intercanvis d'idees i opinions.
- Apropar l'activitat de totes les entitats que participin en la fira, a peu de carrer, mitjançant petits estands
oberts al públic.
- Permetre a les associacions mostrar la seva realitat i valors mitjançant activitats que fomentin la participació
de la ciutadania del lloc de celebració de l'activitat.
- Facilitar l'intercanvi entre les entitats i les associacions locals per promoure el coneixement i la col·laboració
entre les mateixes.
- Sensibilitzar entorn de les diferents realitats que despertin la consciència sobre les desigualtats al món
ACTIVITATS:
Cuines del Món. Balls del Món. Degustació gratuïta de cuines del Món. Concerts. Tallers de percussió i
artesanies del Món. Teatre. Activitats infantils i familiars. Exposicions. Conferencies. Documentals. Etc.
PRESSUPOST - Compra de carpes: 5.000€. - Difusió i cartelleria: 2.000€ - Equip de só: 3.000€ - Equip bàsic
de cuina: 1000€ - Instruments musicals: 1000€ - Varis: 3.000€ - Total: 15.000€

-TOTS I TOTES SOM VEÏNS I VEÏNES, TOTS I TOTES FEM PREMIÀ DE MAR
30/06/2016 22:43h · tonirubi

JUSTIFICACIÓ Amb aquest projecte, més enllà del treball explícit sobre la promoció i educació en valors
interculturals, allò que pretenem és normalitzar la presència d’aquesta població arribada amb la immigració en
qualitat de veïns i veïnes a activitats organitzades per entitats veïnals i socioculturals que agrupen diferents
perfils d’edat, gènere, etc., però d’àmbit universal (no limitades a una comunitat concreta). Per a fer-ho, d’una
banda, incorporem necessitats detectades dins del col·lectiu immigrant com a necessitats veïnals, oferint
opcions per a resoldre-les, i a canvi demanem que participin de la resta de serveis i activitats que també els
afecten com a veïns i veïnes d’Amposta, implicant-se en el seu disseny i execució. Diguem que, més enllà del
seu país de naixement, com a veïns i veïnes els oferim un espai per a autoorganitzar-se i tenir el recolzament
d’altres agents per a respondre a necessitats que afecten a aquestes persones arribades a Amposta amb la
immigració, al mateix temps demanem la seva involucració en altres espais d’àmbit més transversal que
també els afecten, accentuant així el fet de ser veïns i veïnes per sobre de qualsevol altre marcador identitari.
Persones d’aquest col·lectiu immigrant assumeixen així un paper actiu en el disseny i execució d’activitats
d’àmbit veïnal, però fugint de la seva participació folklòrica i remarcant la seva implicació com a un veí i/o
veïna més que destaqui la seva pertenència a la ciutat, i en la creació de serveis i activitats que milloren la
qualitat de vida de les persones que formen part d’aquesta.
OBJECTIUS GENERALS Que els participants al projecte -més enllà dels marcadors identitaris relacionats
amb el lloc de naixement- s'identifiquin com a veïns i veïnes, a partir de la posada en valor al servei de la
societat d'acollida de les competències de les persones arribades amb la immigració, i el disseny i execució
d'activitats amb d'altres veïns/nes autòctons.
OBJECTIUS ESPECIFICS
1- Afavorir l'establiment de vincles de col·laboració entre persones d'origen immigrant i la resta de veïns i
veïnes: Implicació en serveis d'abast universal -adreçats a tots els veïns i veïnes- de persones d'origen
immigrant, que col·laborin en el desenvolupament d'aquests, i ajudin a difondre i implicar al col·lectiu
immigrant en la seva utilització.
2- Posar en valor competències de la població immigrada al servei del conjunt de la ciutadania: Les habilitats
socioculturals i laborals -com ara les seves llengües maternes i/o destreses relacionades amb les feines que
feien al seu país d'origen- que porten amb si els immigrants, poden ser un actiu al servei de projectes i entitats
de caire social.
3- Fomentar la participació i el voluntariat: Incorporar persones d'origen immigrant a les activitats que
realitzen les associacions de veïns i culturals, i ampliar la participació en aquestes de la població immigrada.

En participar en serveis i activitats d'abast universal, s'afavoreix aquesta dinàmica, apropant al col·lectiu
immigrant a les mateixes.
4- Fomentar la sensibilització social enfront qualsevol mena de discriminació: més enllà del foment de valors
interculturals, volem que en els projectes el centre siguin les persones, treballant per trencar qualsevol
estereotip i/o frontera establerta en base a d'altres criteris: gènere, cultura, edat, disminució psíquica i/o física,
etc.
ACTIVITATS
1- Ampliació del servei d'atenció al veí: 2 dies a la setmana es duu a terme un servei gratuït al que es poden
dirigir els veïns per tal de rebre informació sobre algun recurs, tràmit o servei al municipi, o queixar-se
d'aquestos. Volem ampliar aquest servei, afegint a aquest assessorament en temes d'estrangeria, així com
resoldre problemàtiques en d'altres àmbits, com ara, l'escolar, el sanitari o d'altres de l'administració, oferint
mediadors interculturals.
2- Activitats d'acollida lingüística: nou voluntaris -en grups de 3 persones- d'origen autòcton treballaran grups
de conversa i iniciació al català dissenyats per desenvolupar competències orals de persones que no parlen
català. És un format dinàmic, un voluntari per cada cinc alumnes, que treballa sobre la pràctica constant de la
llengua catalana. En el continguts dels temes, es tractaren temes de sensibilització: igualtat de gènere,
coneixement de l'entorn, drets socials, interculturalitat, etc.
3- Cursos de llengües i cultures, com ara àrab, panjabi, francès i/o anglès impartits per persones que tenen
aquesta llengua com a materna, i han arribat a Premià de Mar amb la Immigració, adaptats per a veïns i veïnes
adults. Més enllà de l'aprenentatge lingüístic, es faran d'altres activitats relacionades amb les cultures
tractades, de manera que els propis alumnes dels cursos es converteixen en ponts per a introduir aquestes
cultures a la resta de veïns.
4- Aula intercultural la comunitat educa: D'una banda, a través de tallers volem posar en valor presents en
d'altres comunitats i que poden ser pertinents per a qualsevol nen o nena. A través d'aquestos, també es vol
remarcar el pes que té la comunitat en la educació de tots els nens i nenes de la mateixa. Ficant l’èmfasi
d'aquest espai en aquesta dimensió comunitària. També farem cursos de llengües maternes, anglès i francès -a
triar per les famílies- i, reforç escolar transversalment per a tots.
5- Foment de la participació i el voluntariat a les activitats veïnals: A partir dels voluntaris, professionals i
beneficiaris dels nostres projectes volem afavorir la implicació de persones arribades amb la Immigració en el
disseny i execució d'activitats veïnals. D'una banda, posant en valor les seves competències socioculturals per
a que incloguin propostes en aquestes, i d'altra banda, afavorint la seva implicació com a veí o veïna que
voluntàriament col·labora a les activitats de la ciutat. PRESSUPOST Total 25000€
-Regidors de barri
01/07/2016 08:37h · Propostaurna

Crear la figura de regidor de barri a cada barri s'assigna un regidor, aquest rebrà un cop cada 15 dies (o
setmanal) en una oficina del barri assignat, als veïns i veïnes, entitats, empreses, etc. per tal que manifestin els
seus dubtes, suggeriments, queixes..., es tracta de fer més proper l'ajuntament. l'horari pot ser de tarda per tal
que hi pugui anar més gent.
-Subvencions per l'ocupació
01/07/2016 08:40h · Propostaurna

Amb la base de dades de negocis, empreses, associacions, fundacions, cooperatives amb activitat econòmica o
sense, fer difusió i explicació dels ajuts a la contractació que van sortint al llarg de l'any. La majoria, més del
80%, del teixit empresari i no lucratiu no té constància d'aquests ajuts.
-Estudi projecte ciutat-humanitats
01/07/2016 08:44h · Propostaurna

Oferir la possibilitat d'estudiar la idea de reconvertir espais com la zona del polígon...per a transformar-los en
un viver d'empreses alternatives (renovables, artístiques, arts i oficis...) i una zona d'interacció amb les escoles
(horta, energies alternatives...) amb el suport de persones amb problemes (act. social...)
-Millora plaça Joan Font
30/06/2016 10:56h · Propostaurna

És un parc on s'hi ajunten nens del Pilar i el Montserrat. Proposem realitzar-hi més millores: - A l'àrea de joc
infantil (terra de suro): anivellar el terra / solucionar les caques dels coloms. - Part exterior de sorra: Treure les
arrels o tapar-les ja que provoquen caigudes / tapar forats, posar més ombres,afegir il·luminació, arrancar

arbusts del darrera la font, afegir papereres, posar un sorral tancat, gronxadors i un rocòdrom. Degut a que hi
entren gossos lliurament proposem declarar pipican oficial la zona de sorra de l'altra banda del carrer Enric
Granados, a la pràctica ja s'utilitza com a tal però no rep la neteja adient.
-Cicle de cinema a la fresca
28/06/2016 16:36h · Javier_Romero

Aprofitant les graderies de la Plaça dels Països Catalans, es podria fer un cicle de cinema a la fresca durant els
mesos d'estiu. 2-4 pel·licules al mes, entre setmana i no caldria que fossin estrenes de cara a abaratir costos.
Podríen ser temàtiques: un any cinema infantil, un altre cinema musical, ciencia ficció... Si es fa entre
setmana, podría ser bo pel comerç local i si es publicita be, pot portar públic de les rodalies. També alleujaria
una mica la falta d'activitats gratuïtes municipals pel públic jove.
-Ordenança general de civisme
28/06/2016 10:49h · carlos1980

Crear una ordenança municipal de civisme i convivència molt clara i concreta (si no existeix) amb obligacions
i drets, que inclogui animals domèstics i els seus propietaris, platges, etc. Distribuir-la per correu electrònic i
ordinari a tota la població, empreses, comerços i fins i tot a les escoles, que podrien col.laborar voluntàriament
amb jornades o tallers. Entregar-la també als nous empadronats. Hauria de contemplar sancions a partir per
exemple, de la segona falta. Crear un cos d’agents cívics amb potestat per posar aquestes sancions o si no és
possible, augmentar la plantilla de la policia municipal. A partir d’una data concreta, actuar aplicant aquesta
normativa sancionant en cas necessari. Aplicar possibles reduccions o increments als impostos municipals en
funció del comportament històric. Ex: Si tens sancions per embrutar, augment de l’impost d’escombraries.
-NETEJA
28/06/2016 21:35h · Judit

Donat que la situació de deixadesa del poble em fa pensar que no existeix cap control ni direcció sobre l’equip
de neteja actual proposo la creació d’un equip actiu que:
- Redefineixi el contracte existent amb l’empresa o personal que realitza el servei de neteja.
- Realitzi auditories periòdiques per avaluar l’estat dels carrers i l’eficiència de la neteja.
- Que reculli l’estat dels edificis i elements del poble més deixats identificant pintades, xiclets enganxats,
carrers més bruts, nombre de papereres/contenidors i el seu estat, etc.
- Doni indicacions al Servei de neteja del que cal prioritzar. Donem la responsabilitat als habitants però si
l’ajuntament no pren el control de la situació entrem en l’espiral de deixadesa actual que ja ens ha engolit.
-Passeig maritim
10/06/2016 23:42h · jorge2597

Posar enllumenat a tot el passeig de la platja i arreglar els pasos soterrats.
-Can Pou Camp de Mar
30/06/2016 10:35h · Propostaurna

El nostre barri està molt abandonat. No arriba el bus, el baixador no està en marxa. Molt dolenta la mobilitat
per la gent gran.
-CAN SALOMO PER ALS VEINS
28/06/2016 13:07h · Casulla7

Arreclar la masia de Can Salomo (al carrer de la plaça) perquè els veïns hi poguem fer tallers, costellades i
activitats de tot tipus.
-Reproducció a escala del sistema solar en el Passeig Marítim
30/06/2016 19:48h · Propostaurna

Instal·lar pedestals de formigó amb la informació de cada planeta situats al llarg del Passeig Marítim
respectant les distàncies corresponents a escala.

