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PREMIÀ DE MAR I PREMIÀ DE DALT
4 de març de 2010

PRESENTACIÓ
El dijous 4 de març es va fer una la Jornada de Participació al carrer, va ser una
acció de participació pel Pla de Barris del barri de Santa Maria, Santa Anna, Tió, de
Premià de Dalt i Premià de Mar. Aquesta jornada va servir perquè els veïns i veïnes,
trepitjant el territori juntament amb regidors dels dos ajuntaments,

expliquessin

les mancances, defectes, necessitats i potencialitats del barri i poder plantejar
propostes de millora.

Els resultats, s’incorporen en aquest informe el qual s’adjunta al Projecte
d’Intervenció Integral que es redactarà per demanar el suport de la Llei de Barris a
la Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera servirà per definir accions de
millora i transformació del barri en els àmbits urbanístic, econòmic i social.
Aquesta jornada de Participació suposa la continuació del taller de debat que es va
realitzar el 25 d’abril de 2009 on també es van fer jornades de debats i s’inicià el
procés de diagnòstic comú del barri.

Cal tenir present que aquest barri presenta la peculiaritat de pertànyer a dos
municipis: Premià de Dalt i Premià de Mar. Aquest fet ha condicionat d’una banda la
preparació i organització de la jornada així com també la realitat i vivència dels
veïns i veïnes, com queda reflectida en algunes de les opinions recollides.
OBJECTIUS
La Jornada tenia diversos objectius, d’una banda pretenia informar al veïnat que
enguany els ajuntaments de Premià de Dalt i Premià de Mar es tornaven a
presentar, atès que l’any passat van quedar exclosos de la subvenció per molt poc.
També que, la Llei de Barris obre moltes possibilitats tant al propi barri com als
municipis, i finalment, aquesta jornada pretenia recollir la visió de la gent del barri i
recollir les propostes de millora respecte a la situació actual.
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METODOLOGIA
Per a l’organització de la jornada de participació al carrer es va celebrar una reunió
de treball en la que van assistir responsables dels Ajuntaments de Premià de Dalt i
Premià de Mar, i la tècnica de Participació de l’Ajuntament de Premià de Mar.

En aquesta reunió es va perfilar com seria la jornada, i com es realitzaria la
convocatòria i la dinamització prevista, per convidar i implicar diferents perfils de
veïns (gent gran, dones, joves, comerciants...), es tractava de fer una passejada
per tot al barri amb veïns i veïnes, per tal d’anar veient tot el què ens explicaven.
També es va anar a parlar amb un col·lectiu de joves del Punt d’Informació Juvenil
(PIJ).
DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA
La jornada va tenir tres moments. Un primer moment va ser reunir-nos tots plegats
al local de l’Associació de Veïns, on ells mateixos, van explicar coses sobre el barri,
tant a nivell urbanístic, com de comunitat o econòmic i cultural.

Un segon moment entre les 11 i les 14 hores. Es va realitzar la passejada per tot el
barri amb tots els veïns i veïnes i representants polítics dels dos ajuntaments, vam
poder veure in situ tots aquells elements que calia millorar, tant a nivell
arquitectònic, urbanístic, social, de convivència, cultural, etc.

La gent que va participar de la passejada va ser molt activa ensenyant els espais
del barri i fent aportacions.

El mateix dia a la tarda de 18 a 20 es va realitzar una xerrada amb els joves del
barri al Punt d’Informació Juvenil (PIJ), conjuntament amb la tècnica de Joventut
de Premià de Dalt on es van recollir totes les aportacions des del punt de vista dels
joves.

CONCLUSIONS DE LA JORNADA
MOBILITAT A PEU

•

Voreres estretes.
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•

Voreres amb elements (fanals, pilones...) al mig que no permeten el pas dels
vianants.

•

Vehicles estacionats damunt la vorera impedint el pas dels vianants per la vorera,
fins i tot davant les portes de cases dificultant la sortida de dins de l’habitatge.

•

Escales de la plaça amb paviment lliscant

•

La

plaça

de la

República, degut

al

seu

desnivell, actua

com

a

barrera

arquitectònica, i els pendents que té, amb el paviment de sorra, es formen grans
reguerons quan plou. D’altra banda a determinades hores la plaça està ocupada per
molta gent passejant els gossos que ocupen la plaça i no recullen els excrements.
•

Els guals que es troben a les voreres estan mal fets, ja que fan molta pendent i es
corre el risc de relliscar

•

Existeixen elements arquitectònics que sobresurten de les façanes estrenyent
encara més les voreres (balcons de planta baixa, graons d’habitatges o botigues,
pendents d’entrada de vehicles, jardineres...)

•

Enllumenat insuficient (carrer Manel Riera)

•

Av. Primília hi ha una vorera molt ample i l’altre (que és per on passa la gent) molt
estreta

•

A la plaça Ramon i Cajal les voreres són extremadament estretes

MOBILITAT AMB COTXE:

•
•

Carrers estrets, mal pavimentats
Els accessos al barri són complicats i difícils, s’ha de fer moltes voltes per accedirhi, si no es coneix el barri.

•

Manca d’aparcament

•

Vehicles estacionats a ambdues bandes del carrer, que fan els carrers encara més
estrets

•

Paviment dels carrers amb forats i mal arreglats

ALTRES PUNTS DE CONSIDERACIÓ:

•

El desnivell de la plaça de la República dificulta l’accessibilitat i crea una barrera
visual que d’altra banda permet la presencia de joves i gent bevent el que fa que no
sigui una zona agradable per estar-s’hi i es consideri una zona poc segura, sobretot
de nit.
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•

Els contenidors estan bruts i amb mala obertura, la gent gran té dificultat per obrirlos

•

Les cantonades amb quatre carrers només hi ha dos passos de vianants en
comptes de quatre

•

Al Torrent Fontsana es juga a pilota degut a la manca d’un espai on poder-ho fer i
això molesta als vianants

•

Manca una escola per adults.
Xerrada amb joves

•

Mala connexió entre el barri i la zona de platja, zona de compres, i Ajuntament.

•

Manca un equipament per a joves amb dinamitzadors juvenils

•

Manquen zones a l’aire lliure per a joves

•

Espais ludico-culturals per a gent gran i gent jove

•

No existeix cap bar per a joves

•

Els veïns i veïnes del barri disposen de poques botigues que a més a més tanquen
els dissabtes a la tarda, el què obliga als habitants del barri a desplaçar-se fora per
comprar

•

No es fan cursos gratuïts per a dones, gent gran o joves

•

Han tret el Centre de Programació Qualificada d’Inserció Professional

•

No hi ha Centre Cívic

•

Els joves no troben activitats per fer al barri, i s’han de desplaçar a altres ciutats si
volen fer activitats

•

Manca correu

PROPOSTES CIUTADANES DE MILLORA
•

Accessibilitat per a les persones

•

Complir la llei de Supressió de barreres arquitectòniques i Llei d’Accessibilitat.

•

Arranjar les voreres perquè siguin accessibles i facilitin una bona mobilitat,
col·locant adequadament senyals, fanals, mobiliari urbà i elements arquitectònics
que dificulten el pas

•

Adaptar les voreres a les necessitats específiques de mobilitat reduïda, i accessos
per a cadires de rodes i cotxets d’infants

•

Ajudes per a la instal·lació d’ascensors als edificis.

•

Accessibilitat de vehicles per entrar al barri i senyalització
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•

Estudiar la manera que els vehicles aparquin a una sola banda del carrer, i s’hi ha
d’haver canvi s’han de definir els criteris de quina banda

•

Posar més enllumenat al carrer Àngel Guimerà i al Torrent

•

Control sobre els guals privats

•

Control dels jocs de pilota, especialment a la zona de la Riera i el Torrent de Santa
Anna i buscar també espais alternatius

•

Desmantellar la plaça de la república deixant-la plana i més diàfana i així fer
desaparèixer la barrera arquitectònica que representa amb Premià de Mar

•

Treure arbres, si cal, de voreres estretes

•

Si es posen pilones que hi hagi uniformitat
Propostes Joves

•

Crear un equipament on hi hagi espai que hi tinguin cabuda totes les edats amb
aules per fer cursos, ordinadors i espai per joves i grans

•

Que es facin cursos gratuïts amb voluntariat

•

Crear un espai wifi

•

Dinamitzar el comerç

•

Descomptes en el transport públic

•

Cursos professionals per poder accedir al món laboral
17
ALGUNES VALORACIONS FINALS
Atès que ja s’havien fet 2 tallers de Participació l’any 2009 quan es va presentar la
candidatura a la Llei de Barris, enguany s’ha fet una passejada amb uns quants
veïns i veïnes del barri, han participat 26 persones. La xerrada amb els joves hi ha
hagut una participació de 9 joves.

Cal destacar que hi ha hagut diversitat de perfils entre les persones participants.
Respecte el contingut es constata un sentiment de pertinença al barri molt fort,
alhora que veïns i veïnes han expressat cert grau d’abandonament per part de les
administracions locals. El veïnat descriu el barri com un barri humil, amb manca de
recursos i per tant l’administració hauria de donar més atenció.
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Dolors Anguera
Tècnica de Cultura i Participació
Ajuntament de Premià de Mar
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