
 

Moció per realitzar un procés participatiu per tal de transformar la plaça Ernest 

Lluc de Premià de Mar en un espai lúdic, verd i de trobada. 

Atès que la plaça Ernest Lluc va néixer amb la transformació de l’espai que ocupava 

l’empresa coneguda pels veïns i veïnes com “els frigorífics”. 

Atès que la plaça va venir a suplir la manca d’espais verds del barri central de la nostra 

població, ja que actualment és pràcticament l’únic gran espai disponible al centre de la 

població entre els carrers Cisa i Gran Via. 

Atès que des de la seva inauguració pràcticament no s’ha fet cap inversió en el mobiliari 

urbà de la plaça.  

Atès que la majoria de veïns del voltant de la plaça viuen en habitatges on l’espai és un 

luxe i que per tant la plaça i el carrer fan les funcions de pati i de zona de trobada i 

intercanvi social.   

Atès que la plaça actualment és una zona que no ofereix cap tipus de servei atractiu pels 

veïns i veïnes ja que no disposa ni de zona lúdica pels infants, ni d’espais d’ombra o zones 

de passeig.   

Atès que cal promoure els processos participatius on els actors implicats puguin decidir 

com volen que sigui l’espai on viuen. I que per tant la ciutadania disposi de la informació 

i la divulgació  de tots els processos urbanístics. 

 

Atès que l’urbanisme té un fort impacte de gènere i de discriminació social i que per tant 

és necessari que s’elabori una diagnosi de gènere,  amb participació de les ciutadanes 

i basat  en treball de camp, per determinar els usos de la plaça que realitzen la 

diversitat de col·lectius  de  dones  i  així   adequar   el  planejament   

a  les  necessitats detectades. 

 

Atès que és important que tots els usuaris de la plaça puguin participar en l’elaboració del 

projecte i que per tant és important que els infants disposin d’espais i vies de participació 

en el procés participatiu.  

 



 
Atès que l’espai que ocupa la plaça podria tenir una gran importància en quan a  

infraestructura verda del municipi, que podria ajudar a crear una xarxa d’espais 

naturals i zones verdes, per garantir la connectivitat ecològica i paisatgística, i per 

oferir espais alternatius per al lleure. 

 

Per aquest motiu, des de el grup de Premià en Comú Podem, proposem al ple els 

següents acords: 

Primer. Iniciar un procés participatiu durant els propers 6 mesos per tal de 

transformar la plaça Ernest Lluc en un veritable lloc de trobada, espai lúdic i verd de 

la zona central de la nostra població. 

 

Segon. Establir mecanismes participatius que promoguin la implicació dels diversos 

col·lectius que conformen el barri, buscant també la implicació de les dones del barri, 

per exemple, optimitzant reunions i horaris, amb espais de cures infantils i facilitant 

la participació per via de les noves tecnologies. 

 

Tercer. Establir mecanismes participatius que facilitin també la implicació dels nens i 

nenes per tal que puguin incidir en el projecte final de transformació de la plaça. 

 

Quart. Instar a l’equip de govern a que realitzi la modificació pressupostaria adient 

per tal de disposar de l’import econòmic suficient per realitzar la transformació de la 

plaça segons els resultats del procés participatiu.  

 

 

Premià de Mar, setembre de 2020 

Elena Martín Díaz 
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