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INTRODUCCIÓ 

 

Els dijous 10 i 17 de novembre es van celebrar dues sessions de debat a la que van assistir 

7 i 6 joves respectivament. Les sessions tenien per objectiu presentar a les persones 

assistents el procés del Pla Director d’Equipaments i les conclusions de la tasca realitzada 

fins el moment per l’equip redactor així com compartir reflexions entorn la situació actual 

dels equipaments del municipi i identificar necessitats i oportunitats a tenir en compte en 

el futur pla d’equipaments.  

 

A continuació recollim els resultats dels debats i dels qüestionaris d’avaluació individuals 

repartits al finalitzar la segona sessió de debat i així com el llistat de participants.  

 

 

LLISTAT DELS EQUIPAMENTS QUE UTILITZEM 

 

En primer lloc, es va demanar als i les joves que fessin un llistat dels equipaments (públics i 

privats) que acostumaven a fer servir o havien fet servir. El resultat és el següent:  

 

 

1. Amistat 

2. Patronat 

3. Escola Música 

4. Ràdio 

5. Mercat 

6. Piscina 

7. INS Premià 

8. Assís 

9. Policia 

10. Mossos d’Esquadra 

11. Pavelló (2) 

12. Ajuntament OAC 

13. Cívic 

14. Biblioteca 

15. Can Manent  

16. Sanpere 

17. Segle 

18. Sant Pau, 13 

19. CAP 

20. Cementiri 

21. Brigada 

22. Correus  

23. SOC 

24. Santa Maria 

25. Església 

26. El Port 

27. Escola d’Adults 

28. Santa Tecla  

29. Gas
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ELS EQUIPAMENTS ACTUALS: ELEMENTS DESTACATS DE 

DIAGNOSI I PROPOSTES DE MILLORA 

 

En ambdues sessions es va dur a terme una dinàmica de debat similar, de torn de 

paraules obert, en què els i les joves apuntaven ells/es mateixos/es les idees expressades 

pels seus companys.  

 

En cursiva, l’equip que va moderar i va transcriure les idees del debat, afegeix comentaris 

que intenten fer més fidel i comprensible l’informe de resultats i les aportacions dels i les 

participants. 

 

 Amb aquest símbol es distingeixen les propostes de millora, que van més 

enllà de la definició de la situació actual de l’equipament.  

 

 Can Sanpere: 

- Aquest espai, utilitzat per Pirates i Premianencs (els mesos de maig – juny, abans 

de la Festa Major), és un espai molt gran però que està en molt males condicions i 

sense la infraestructura necessària per a poder-hi treballar (instal·lació elèctrica, 

rampa...) 

- Es podria utilitzar un altre espai? Can Manent? 

o A Can Manent hi ha De Bòlit (hi tenen els gegants, tabalers, diables...).  

o Té 2 pisos, dels quals ara només s’ocupa la planta baixa. 

 

 El Centre Cívic: 

- Queda petit per un poble de 30.000 habitants. Necessitem un Centre Cívic més 

gran.  

- A vegades es solapen activitats i se n’han d’anul·lar. No es considera just que 

sempre que hi hagi una reunió política les activitats programades s’hagin de 

suspendre. Es pregunta si els mítings no podrien fer-se en algun altre espai, com la 

sala d’actes de la nova Biblioteca.  

- Què passa amb el bar??? 

Aquest és un espai que mai ha funcionat com a bar, si bé el projecte així ho preveia 

hi ha un espai dissenyat per a aquest ús. Es troba a faltar un bar al centre cívic, on 

poder fer reunions, trobar-se...    
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 El Poliesportiu Voramar: 

- Té 3 vestuaris per a 4 equips i, en canvi, hi ha una oficina que gairebé no s’utilitza. 

Potser s’hauria de fer alguna cosa al respecte... 

 Convertir l’oficina en un vestuari o espai que puguin utilitzar per canviar-se, 

etc.  

- No hi ha grades, pràcticament.  

- És absurd el sistema actual d’entrada amb targeta.  

Es comenta que aquest sistema (que consisteix en una porta petita i una barra 

d’accés amb targeta) limita l’aforament i alenteix l’entrada. Alhora, és absurd en 

tant que algunes persones utilitzen la targeta i altres no.  

- No havia de ser una sala polivalent?  

 Ampliar la sortida d’emergència per ampliar l’aforament i que si puguin fer 

activitats per unes 800 persones.  

 Cal pensar les coses abans de fer-les!! 

Tot i que aquest comentari apareix en aquest moment del debat, és una frase 

recorrent en altres moments del debat, especialment quan es parla de la biblioteca 

i dels equipaments que s’hagin de construir en el futur.  

 

 Port:  

- Que comenci a haver-hi coses.  

- No tipus maremàgnum.  

 Local obert a la nit per als joves. On puguin anar els joves majors de 14 

anys a la tarda, i a la nit (fins les 4am) majors de 18 anys.  

Es comenta que el port és una oportunitat per a dinamitzar i millorar els locals 

d’oci i oci nocturn de Premià. S’està parlant de restaurants, pubs, discoteques... no 

tant d’equipaments en el sentit que ho fa el Pla. 

 

 Can Farrerons:  

- No pot ser que estigui tapat i que a la porta hi hagi una paret d’obra.  

 Segur que un grup de premianencs estan disposats a disfressar-se de 

romans i fer representacions i teatralitzacions. Podria ser un reclam també 

per al municipi.   
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 La Biblioteca: 

- Obre un 33% de les hores de la setmana. Es comenta que això era en horari d’estiu, 

i que actualment obre més hores.   

- Hi ha molt poques taules i pocs ordinadors.  

- L’entrada és molt gran i oberta. Es crea molt de xivarri perquè es barreja la gent 

que va a preguntar coses, la gent que va a tornar/recollir llibres, amb la zona 

d’estudi. Els nens petits fan molt soroll al passar cap a baix i passen pel costat d’on 

hi ha gent llegint. 

- Espai molt buit, poc aprofitat. L’espai de revistes al mig tampoc es considera gaire 

adequat. 

 Hi ha moltes prestatgeries buides i a Can Manent molts llibres: podrien 

portar-se a la biblioteca encara que siguin de 2ª mà. També la gent en 

podria portar-ne de casa.  

 Proposta: petita sala tancada per a fer treballs en grup (per als joves d’ESO).  

 Es podrien separar els mostradors: un per a tornar llibres, a l’entrada, i un 

altre dins de consulta.  

 Donar un major ús a la sala d’actes de la Biblioteca.  

- Se sent molt soroll. A l’antiga biblioteca se sentia menys, per les característiques 

de l’edifici i del mobiliari (amb moqueta, prestatgeries de fusta...). En relació a 

aquesta qüestió, es comenta que hi ha un policia que avisa a la gent que fa soroll 

(principalment joves escolars), fet que tampoc es considera idoni.  

Les característiques de l’edifici (materials) i la seva distribució d’espais es 

consideren poc pràctiques.  

 

 Espais exclusius per a entitats: 

- Sí, depèn de quines entitats sí que necessiten un espai propi. Altres, potser no 

necessiten tant espai o podrien compartir.  

o Que el compartir espai no sigui anar a casa d’un altre... (amb les parets 

plenes de coses d’una altra entitat). Hauria de ser un espai més “neutral”.  
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PROPOSTES DE NOUS EQUIPAMENTS / NECESSITATS SENSE 

ESPAI 

 

 

 Casal Popular autogestionat per a socis/es, obert a tothom. Pensat per a fer-hi 

diverses activitats (exposicions, xerrades, amb bar...). 

Es diu, de la proposta, que és “important, fàcil i no costa diners a l’ajuntament”. 

L’ajuntament cediria un espai perquè el gestioni la ciutadania, s’hi facin activitats...  

Aquest espai es concep com un punt de trobada, un espai on es pogués donar un 

intercanvi real entre edats diferents, entre persones... (no guetos).  

 

Aquesta proposta s’havia plantejat a la primera sessió com un Casal Jove. Però a la segona 

sessió es replanteja com un Casal Popular, en què hi pugui anar tothom i no estigui destinat 

només a una franja d’edat. Sí es comenta la manca d’espais per al col·lectiu, en comparació 

amb altres municipis com per ex. el Masnou que compta amb un equipament com Can Humet.  

 

 Portar De bòlit a Can Salomó, i a Can Manent el Casal Popular.   

Durant el debat abans d’aquesta opció -que compta amb més acord- es proposa el CRIT com a 

possible espai per a De bòlit, però es descarta ja que aquest espai està actualment molt 

malament i perquè agrada més la proposta de Can Salomó.  

 

 Espais esportius públics, a l’aire lliure:  

 Patis oberts o accés a les escoles per a jugar a qualsevol esport: fora de 

l’horari escolar l’espai s’hauria de considerar públic, com una plaça. Ex: 

patis de La Lió, o la pista de l’escola Mar Nova. Es proposa que sigui 

possible utilitzar aquests espais per qualsevol equip o grup de persones, 

sinó lliurement, amb avis previ. Seria com un servei “a demanda”. Ara ho 

fan en algun cas escoles com La Lió o Assís.  

La diferència entre una i altra opció resideix en què la primera s’entén com 

un espai obert i accessible per qualsevol, i en la segona opció l’ús vindria 

condicionat a una sol·licitud prèvia per part d’un grup / col·lectiu. Es parla 

de que aquests ja són espais construïts, condicionats per a fer esport i que 

ara no s’utilitzen després de l’horari escolar.  

 

 L’espai que limita amb la Salle (al nord) i que actualment es fa servir 

d’aparcament es podria habilitar com a pistes de bàsquet / futbol. En el 
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segon debat amb joves es comenta que també calen els aparcaments que 

hi ha actualment. 

 A l’aparcament gran, del costat del palmar, hi ha una pista d’hoquei que no 

s’utilitza ni se sap quin sentit té enmig de l’aparcament.  

Es proposa arreglar 

l’aparcament i treure la pista.  

 El Palmar no és un espai 

agradable.  

 

 

 

 

 Espai per incentivar joves emprenedors 

 Viver d’empreses.  Servei adreçat principalment a joves.  

 

 Unificar serveis / regidories de l’Ajuntament.  

 Unificar a l’Ajuntament i al Centre Cívic totes les oficines i serveis d’atenció 

al ciutadà.   

 Al Gas, habilitar l’espai per a diferents entitats, voluntaris de la Festa Major, 

un espai social, centre cívic...  

 

 Ajuntar en un mateix sector del municipi les entitats d’un mateix tipus. Que estiguin 

més juntes, reunides, per àmbits.  

Aquesta proposta no és ben vista per a tothom del grup, i es considera molt difícil de 

realitzar (les entitats algunes tenen seu, altres no la necessiten...). 

 Fer que les entitats es coneguin més entre elles, i que la població conegui 

les entitats.  

 Més cartelleres per a informació de les entitats (vs parets silencioses).  

Es genera un debat entorn la necessitat de difusió i comunicació de les entitats 

vs la necessitat que les persones tinguin interès i “despertin”, participin.  

 

 Un Bicing “maresmenc” per traslladar-nos d’equipament a equipament.  

 

 Escoles verdes. Es considera que es podria promoure al municipi alguna escola 

d’aquest tipus, amb una filosofia, funcionament i manera d’ensenyar diferent. Es 

coneix l’experiència d’una escola d’aquest tipus a Cabrils.  

Arreglar el 
pàrquing 

Pistes bàsquet/  
futbol 
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LES REUNIONS EN IMATGES 
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AVALUACIÓ DE LA JORNADA 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 6 qüestionaris d'avaluació recollits, 

per valorar de forma individual el desenvolupament de la jornada de debat. 

 

Es proposava opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més alta i 

1 com la més baixa (a excepció del ritme general). A més, hi havia dues preguntes obertes 

que feien referència a la qualificació del més valorat i a les crítiques a la sessió. 

 

 

 

 

El que més va agradar, es va valorar positivament: 

 M’ha agradat molt la relació de proximitat entre tots. 

 Tot per igual, crec que és molt bo fer grups com aquest per millorar. 

 Valoro positivament que s'escolti la gent del poble. També la dinàmica aquesta 

d'apuntar les propostes en un paper en plan "informal". 

 Escoltar-nos i tenir-nos en compte. 

 La dinamització 

 

Entre les crítiques:  

  Són bones, ja que crec que el grup ens proporcionarà millores. 

 Menys qüestions tècniques i més de fons.  

Claredat 

objectius  

Dinàmica 

adequada 

Interès 

presentació 

inicial 

Interès del 

tema 

Oportunitat 

d’expressió 

Tasca  de 

dinamitzadores  
Total 

8,83 8,50 6,83 8, 83 9,17 9,33 8,58 

Ritme del taller 

Adequat (83%) Ràpid (17%) 
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PARTICIPANTS 

 

Aitor Jaume 

Alba Sànchez 

Andrea Pageo 

Anna Martí 

Bea Rico 

David Céspedes 

Juanjo Rico 

Laia Anguera 

Marta Fernàndez 

Marta Martí 

Natàlia Garcia 

 


