+ ESCOLA PÚBLICA =
+ IGUALTAT, + QUALITAT, + COHESIÓ
A Catalunya vivim una situació anòmala, que es va preveure com a temporal l’any 1985,
i que s’ha anat normalitzant:
Mentre que a Europa els centres escolars d’infantil i primària de titularitat pública representen més del 90%
de l’oferta educativa, a Catalunya les escoles públiques només representen el 67% de l’oferta educativa, i a
Premià de Mar només un 52% de l’alumnat estudia a centres públics.
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A més, quan la tendència de Catalunya dels darrers anys marca un increment de les matriculacions a l’escola pública, al nostre municipi és la contrària, i aquest percentatge va decreixent.
Creiem fermament que l’escola pública és garantia d’igualtat d’oportunitats i d’equitat i
la millor eina per lluitar per la cohesió social. Hem d’impulsar els projectes educatius públics
per mantenir una oferta educativa plural i de qualitat.
Per això necessitem:
· Elaborar un mapa escolar que garanteixi la continuïtat de totes les escoles
públiques del municipi.
· Millorar les infraestructures de les Escoles públiques de Premià de Mar.
· Abaixar les ràtios de les classes. (la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses,
i una d’elles és que amb unes ràtios més baixes que les actuals es pot fer una millor
atenció a la diversitat i la qualitat educativa millora substancialment).

EL NOU CONTRACTE DE NETEJA I
RECOLLIDA DE RESIDUS:
UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR
PREMIÀ
Premià de Mar incompleix els objectius de la Unió Europea per la gestió sostenible de residus municipals establerts en el Pla d’Acció d’Economia Circular.

Aquest pla estableix que els
municipis hauran de reciclar el:

55 % dels residus el 2025
60 % dels residus el 2030
65 % dels residus el 2035

Premià de Mar té un
percentatge de
recollida selectiva del

39,6

%

dels residus

És necessari, llavors, un canvi en el model de gestió de residus a Premià de Mar,
un model que:

1

Fomenti la reducció de
residus al nostre municipi.

3

Estableixi mesures a favor dels
drets laborals de les persones
treballadores que executen
els contractes de gestió
dels residus.

2

Incrementi la fracció
reciclable.

4

Fomentí mesures a favor de les
empreses socials i d’un model
d’economia scial i solidària.

A PREMIÀ VOLEM
MÉS CULTURA
Oferta cultural més accessible
Els equipaments municipals del poble ofereixen una oferta cultural limitada i en la majoria de casos de pagament.
Proposem potenciar una oferta gratuïta i de qualitat a espais exteriors com les
places de tots els barris; que les programacions surtin al carrer i siguin accessibles a
tothom.

La cultura com a eina de cohesió social
A Premià de Mar una gran part de persones tenen un origen cultural divers i la seva
participació en la vida cultural del poble és mínima.
Proposem la creació i disseny d’un projecte amb perspectiva intercultural amb
la implicació de les entitats referents del poble que representin altres cultures; que visibilitzi la riquesa i diversitat, fugint d’estereotips, i serveixi com a eina de cohesió social
entre els premianencs i premianenques.

Suport a artistes i companyies joves
Els/les artistes i companyies, especialment les més joves, tenen dificultat per desenvolupar els seus projectes artístics.
Vàrem proposar la creació d’una convocatòria de suport a la creació on els projectes guanyadors tenien accés a un premi econòmic a banda d’espais d’assaig, suport
tècnic, formació especialitzada i espai d’exhibició.
Enguany s’ha dut terme, estem segures que les dues companyies guanyadores podran
desenvolupar-los i presentar-los amb èxit.

PER UN PREMIÀ
AMIC DELS ANIMALS
La nostra societat està cada vegada més conscienciada amb el benestar animal; mostra
d’això és la recent aprovació en el Congrés dels Diputats de la nova Llei de Protecció Animal.

Apostem per ser un municipi que formi part de la xarxa de “Ciutats
Amigues dels Animals”
Per a això i a través de diferents mocions, hem presentat al ple municipal diferents propostes:

1.

Millorar i mantenir la xarxa d’àrees per a gossos, inclosa la platja d’estiu, amb llocs
amplis perquè puguin jugar i ombres per pal·liar la calor de l’estiu. Així com, assegurar-se que hi hagi bosses en els dispensadors i disposar d’ells en diversos punts
del municipi.

2.

La realització d’un programa municipal de gestió ètica de colònies felines i integració, conscienciació i tinença responsable.

3.

Campanyes de conscienciació de respecte animal i de convivència responsable,
tinença responsable, cuidat dels animals urbans i la lluita contra el maltractament
i abandó.

4.

Reconeixement de les entitats locals que prestin aquest servei. A través d’iniciatives o millorant models existents.

5.
6.

Formació de polítiques públiques de respecte animal per a funcionaris i Policia local.
Adhesió al programa Viopet, perquè l’ajuntament es comprometi a cuidar i trobar
una llar per als animals de les dones víctimes de violències masclistes del municipi
fins que es pugui retrobar amb la seva propietària.

7.

Creació d’una taula de treball sobre el Benestar Animal.

Un municipi que protegeix i cuida els
animals és un municipi millor

SAPS QUÈ ÉS EL SAD?

Clara Narváez, treballadora del servei ens ho explica
Som treballadores del Servei d’Assistència Domiciliària SAD de Premià de Mar
i del sindicat SAD. Plantilla feminitzada, precaritzada i sense reconeixement.
El nostre treball consisteix en atendre, prevenir i acompanyar en el domicili a persones
en les seves activitats bàsiques de la vida diària, i en el seu procés vital. Atenem famílies
amb realitats molt diverses.
Aquestes tasques sempre han estat associades a les dones i han estat repartides en condicions de desigualtat de gènere. Són feines mal pagades, però que han sustentat les famílies
en una societat patriarcal. La nostra lluita està vinculada a la defensa dels drets de les
dones. Volem que es prioritzin les persones, que es prioritzi la vida.
El nostre sindicat reivindica la remunicipalització del servei, perquè les cures no poden
estar sotmeses als beneficis econòmics, no es poden moure sota la lògica de la privatització.
Les cures han de ser un servei públic amb una lògica social comunitària.
En algun moment tothom serem usuaris d’aquests serveis de cures.

De què serveix tractar de fer polítiques d’igualtat social i de gènere si
després són les pròpies institucions les que ens precaritzen i ens invisibilitzen?
Per què els serveis de cures han de tenir ànim de lucre?
Per què les cures passen a ser un negoci?
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