
MOCIÓ PER L’IMPULS I CREACIÓ DE TAULES DE BARRIS, COM A MODEL 

PARTICIPATIU I OBERT A LA CIUTADANIA DE PREMIÀ DE MAR. 

 

Quan parlem de comunitat, parlem de persones, de barris de Premià de 

Mar. I, és aquí on cal canviar, crear o consolidar espais de participació 

real, amb estructures a cada barri que contemplin però alhora vagin 

més enllà de les associacions de veïns… creant models de participació 

veïnal, de manera que totes les entitats i col·lectius del barri, així com aquelles persones no 

organitzades que ho desitgin es puguin sumar en l’espai de participació social i política directa 

al seu barri per aconseguir l’enfortiment dels vincles socials i la cooperació entre els membres 

de la nostra comunitat per poder actuar com a motor de canvi en la millora de les condicions de 

vida de les persones, afavorint l’activació i la cohesió social.  

Per això apostem per la intervenció comunitària, fomentant la corresponsabilitat, 

l’empoderament i la creació de xarxes veïnals per lluitar contra les desigualtats, la millora de la 

convivència i la cohesió social. La intervenció comunitària és una manera d’enfocar les polítiques 

d’un territori, que es basa en treballar junts, per generar, conjuntament, des de la comunitat, 

propostes de millora de la vida dels barris. 

Hem de dissenyar entre tots estratègies per fer barri, per enfortir les xarxes de relació i 

col·laboració entre persones que conformen un territori i tenir més capacitat per transformar i 

millorar l’entorn. En aquest sentit, a mitjà termini cal, doncs, elaborar un Pla Estratègic 

d’Intervenció Comunitària, un pla de ciutat que es desplegui progressivament al conjunt dels 

barris. Dibuixar un model comú d’intervenció social centrat en les persones i el seu entorn, amb 

el territori com a eix d’actuació i de caràcter transversal, perquè posa en relació amb les 

diferents polítiques municipals per generar respostes més globals. 

En definitiva, contribuir al desenvolupament i la transformació social, de l’espai públic i cultural, 

fent xarxa entre veïns i veïnes, millorant les seves condicions de vida i per tant la qualitat de vida 

dels barris.D’aquesta manera, enfortirem les capacitats individuals i col·lectives, augmentant la 

seva capacitat d’autoorganització i presa de decisions; donant respostes especifiques a les 

necessitats concretes de cada zona; alhora que, abordarem les dificultats de manera integral i 

no fragmentada, facilitant l’empoderament democràtic de la societat.  

 

Per tot això el grup CRIDA PREMIANENCA proposa al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer: Impulsar des de l’Ajuntament la creació de Taules de Barri descentralitzades, amb 

l’objectiu de millorar la coordinació de tots els barris, les entitats socials i culturals existents al 

nostre municipi, i la relació d’aquestes amb l’Administració. 

Segon: Establir la periodicitat de les reunions de les Taules de manera consensuada entre tots 

els agents. 

Tercer: Determinar la composició institucional de les Taules de Barri, contemplant la figura del 

regidor de barri, el dinamitzador, tècnics… I, per part de la comunitat, els representants 

d’organitzacions, com les associacions de veïns, entitats, col·lectius, etc. 



Quart: Iniciar entre tots els grups municipals els treballs per a la creació d’un Pla de Barris (2020-

2030), a partir de processos participatius, amb taules de treball, metodologies i objectius per 

afrontar qüestions claus com els dèficits urbanístics, manca d’equipaments, rehabilitació 

d’habitatges, desigualtats socials, desequilibris culturals… 
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