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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

Ajuntament de 
Premià de Mar

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor       93 752 91 90
Fax Ajuntament     93 741 74 25
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis Personals d’Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Centre Cívic     93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    678 42 86 32
Piscina Municipal    93 754 90 56
Normalització lingüística   93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm         93 752 25 25
Museu d’Estampació Tèxtil   93 752 91 97 
Biblioteca Municipal    93 751 01 45
Escola Municipal de Música   93 752 27 73
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Taxis Premià     93 752 57 57
Taxi adaptat     617 088 363
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Creu Roja     93 752 24 95

Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)  93 752 28 91 / 93 752 28 92
                 Avaries aigua:  902 250 370
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70 
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:         Urgències: 900 75 07 50
Recollida de mobles vells i neteja (CESPA)    93 751 00 96
Enllumenat públic (SECE-MOSECA)              93 540 78 28
Deixalleria:      93 751 27 66

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
Creu Roja     704 20 22 24
Ambulatori Urgències       93 754 77 13
Ambulatori     93 754 77 11
Demanar visites Ambulatori    902 111 444
Ambulàncies CTSC                     93 757 88 88 / 93 757 95 04 
Policia Local (tràmits)    93 741 74 22
Planificació Familiar    93 752 44 28
Jutjat de Pau     93 752 06 35
Taxis 24 hores      605 498 508

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

Fa poques setmanes assistíem, a l’Espai l’Amistat, a l’acte de  presen-
tació del cartell de la Festa Major i de les principals novetats de la festa 
d’enguany. Va ser un acte nou i festiu, que alhora va servir per escalfar 
motors i visualitzar la bona feina de la Comissió de la Festa Major i de tots 
els voluntaris que, juntament amb la Regidoria de Festes, porten temps 
treballant de valent. Amb l’arribada dels pirates cada cop més a prop, el 
compte enrere ja fa dies que s’ha activat i va passant els dies de manera 
accelerada i impacient. Quan escric aquestes ratlles encara no tenim el 
programa definitiu, però sabem que serà extens i vindrà farcit d’actes i 
d’algunes novetats pensades perquè tothom gaudeixi de la festa. Mentre 
esperem que arribi l’esperat dia, tindrem ocasió d’anar-ne coneixent tots 
els detalls. Com a alcalde, però sobretot com a premianenc, us convido 
a participar d’aquesta emoció prèvia que s’encomana i, quan arribi el 
moment, a gaudir de la festa amb ganes de diversió, però també amb 
civisme. Tant si sou pirates com si sou premianencs.

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

juny/juliol 2013

Juny
12.  Gaza
13. Buenache
14. P. Viayna
15. Garcia
16. Garcia
17. Barniol
18. Rosell
19. Rodríguez
20. E. Viayna

21. Gaza
22. Pueyo
23. Pueyo
24. P. Viayna
25. Buenache
26. Barniol
27. Rosell
28. Garcia
29. Rodríguez
30. Rodríguez

Juliol
1. Gaza
2. Buenache
3. P. Viayna
4. Barniol
5. Rosell
6. E. Viayna
7. E. Viayna
8. Garcia
9. Pueyo
10. Rodríguez

Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo La Riera, 16
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66
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Una campanya de neteja viària i civisme 
amb els premianencs com a protagonistes
A finals d’abril es van co-
mençar a instal· lar els 
nous contenidors de bros-
sa al carrer. Aquest va ser 
el punt de partida de les 
millores que estableix el 
nou contracte de neteja 
viària i recollida de residus 
signat entre l’Ajuntament 
i  l ’empresa CESPA per 
als propers 8 anys. Un 

contracte que incorpora 
notables millores en el 
servei i noves accions per 
potenciar el reciclatge en-
tre la població. En aquest 
sentit, el contracte també 
estableix que l’empresa 
haurà de destinar el 3% del 
pressupost anual a incen-
tivar les bones pràctiques 
i el civisme. 

Passa a la pàgina següent

Nous contenidors 
per facilitar el reciclatge 
i disminuir la despesa
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ve de la pàgina anterior

Joan Ribet (CP-PA)

Patrick Cruz (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Moisès Sevillano (ICV-EUIA-E) 

“El nou contracte de neteja 
pretén millorar el servei que 

rep el ciutadà i la gestió dels residus. 
Des de el PSC hem treballat 

perquè així sigui i esperem que aviat la 
ciutadania ho valori”.

“Hacemos una valoración 
positiva del nuevo 

servicio de limpieza, 
en el cual hemos colaborado 

desde la oposición, ya que nos 
aceptaron más de 16 enmiendas”.

“Els efectius de neteja viària a Premià no 
poden veure’s reduïts. Independentment, 

les campanyes de sensibilització per 
ser efectives s’han de crear des de la 

participació ciutadana i la complicitat de la 
ciutadania organitzada”.

“Esperem que l’equip de govern 
gestioni bé el nou contracte de neteja, 

ja que la brutícia del poble és una 
preocupació dels premianencs. 

Creiem que la recollida de brossa 
i la neteja viària hauria de millorar”.

“Fem una aposta important per facilitar que 
a Premià s’incrementi la separació de la 

brossa. Però no hem d’oblidar que 
el civisme i la col·laboració ciutadana 

seran fonamentals a l’hora 
de valorar els resultats”.

Marisa Farreras (CiU)

11.000 tones 
de residus urbans 
Actualment, a Premià de Mar 
es recullen cada any prop 
d’11.000 tones de residus 
sòlids urbans, de les quals 
un 79% no es reciclen. El 
cost que suposa la seva re-
collida, transport i eliminació 
ascendeix a 760.988 €/any. 
L’objectiu de l’Ajuntament és 
que el ciutadà prengui cons-
ciència que bona part del que 
es llença com a rebuig es pot 
reciclar i es pretén que la xifra 
actual del 79% disminueixi 
fins al 35% els propers anys. 
Una millora que suposarà un 
doble benefici: d’una banda, 
a nivell ambiental, i d’altra 
banda, a nivell econòmic, ja 
que la disminució de la resta, 
i per tant de l’elevat cost que 
suposa la seva eliminació, es 
tradueix en una rebaixa en la 
taxa de la brossa. 

Per tal de facilitar als ciuta-
dans la separació de tots els 
residus, s’han instal·lat àrees 
de contenidors amb totes les 
fraccions a tot arreu on ha es-
tat possible. Els contenidors 
són més grans que els anteri-
ors i això ha fet possible reduir 
les ubicacions de contenidors 
(de 160 a 116 punts al carrer) 
i alhora ampliar la capacitat de 
recollida selectiva en un 42%. 
Al mateix temps, s’ha ampliat 
el servei de recollida selectiva 
comercial a paper-cartró, or-
gànica, vidre i envasos amb 
pesatge individualitzat.

Implicació ciutadana
Paral·lelament a la instal-
lació dels nous contenidors 

s’ha posat en marxa una 
nova campanya de sensibilit-
zació que comptarà amb una 
implicació molt directa per 
part dels ciutadans. Amb el 
lema Dit i Fet (la immediate-
sa és cosa de tots: el ciutadà  
“diu” però tots –Ajuntament i 
ciutadà- “fem”) la campanya 
se centra en la necessitat 
que ciutadans i Ajuntament 
col·laborin plegats per po-
der gaudir d’un poble més 
net i amb millors resultats 
de recollida selectiva. Així, 
un dels eixos centrals de la 
campanya seran els mis-
satges relacionats amb la 
recollida selectiva i la neteja 
viària, que generaran els 
mateixos ciutadans. Aquests 
missatges es difondran a 
través del web i butlletí muni-
cipals, Ràdio Premià de Mar, 
les xarxes socials i altres 
suports com ara banderoles 
o parades d’autobús, i faran 
referència a actituds cíviques 
i de respecte vers els espais 
públics. 

Espai itinerant
Un altre dels eixos forts de 
la campanya és el vehicle 
itinerant, que manté un 
contacte directe i perma-
nent amb els veïns. Aquest 
espai està dinamitzat per un 
educador ambiental i té una 
doble funció. D’una banda, 
serveix per recollir sugge-
riments, dubtes i queixes 
relacionats amb la recollida 
selectiva, la prevenció de 
residus i la neteja viària, 
alhora que ofereix als ciu-
tadans les eines per millorar 

i resoldre els problemes 
o punts febles detectats. I 
d’altra banda, s’hi fan tallers 
participatius relacionats amb 
la reutilització i la prevenció 
de residus.  Alhora, des del 
mateix espai ja s’han co-
mençat a elaborar els mis-
satges dels ciutadans sobre 
la importància del civisme i 
la col·laboració ciutadana. 
 
Nova imatge
La campanya Dit i Fet va 
acompanyada d’una nova 
imatge gràfica reflectida 
també als contenidors, als 
vehicles de recollida, als 
uniformes dels treballadors 
i a totes les accions que 
es vagin desenvolupant en 
matèria de neteja viària i re-
collida selectiva els propers 
anys. En funció dels resultats 
obtinguts cada any i de les 
necessitats que es vagin 
detectant, la campanya anirà 
incorporant elements nous. 

Finalment, amb la vo-
luntat de fomentar la parti-
cipació i de detectar quines 
millores es poden fer en el 
desenvolupament de la cam-
panya, tant en matèria de ne-
teja com de civisme, des de 
l’Ajuntament ja s’ha fet una 
primera reunió amb les as-
sociacions de veïns perquè 
en coneguin de primera mà 
tots els detalls i, alhora, pu-
guin fer les aportacions que 
considerin oportunes. Els 
propers dies hi ha prevista 
una segona reunió per ampli-
ar la informació i valorar els 
darrers canvis d’ubicacions 
d’àrees de contenidors. 

L’espai itinerant

Dades sobre el reciclatge a Premià

De les 11.000 tones de residus que es recullen cada any 
a Premià, un 79% no s’està reciclant. D’aquest 79% se’n 
podria reciclar més de la meitat
 
El cost de l’eliminació del rebuig és de 760.988 €/any. 
En canvi, la separació en fraccions suposa un retorn 
econòmic pel municipi. Tot plegat es reflecteix en la taxa 
de la brossa
 
El benefici del reciclatge és doble: ambiental i econòmic

L’espai itinerant manté un contacte directe i permanent amb els veïns i permet 
recollir suggeriments, dubtes i queixes amb la recollida selectiva i la neteja vi-
ària. Amb les aportacions dels veïns es va actualitzant l’anomenat rànquing de 
queixes:  

RÀNQUING DE QUEIXES:
1. Presència d’excrements 
    de gossos a la via pública
2. Bosses d’escombraries 
    a fora dels contenidors
3. Presència de mobles 
    i trastos vells a la via pública
4. Accessos a les platges 
    bruts i platges brutes
5. Presència de residus en 
    contenidors on no toca (impropis)
6. Percepció d’una ciutat 
    bruta i deixada
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‘M’agrada comprar a Premià 
de Mar’, nova campanya 
per incentivar el comerç

El mes de juliol començarà 
una nova campanya per fo-
mentar el comerç local de 
Premià. L’objectiu és posici-
onar el centre comercial urbà 
com a indret per anar a com-
prar i gaudir de l’activitat. Cal 
tenir present que Premià de 
Mar compta amb una oferta 
comercial àmplia i variada en 
productes de qualitat, tant a 
les botigues com al Mercat 
Municipal. D’altra banda, 
en l’àmbit de la restauració 
també compta amb una bona 
oferta de bars i restaurants.  

Aquest varietat ha fet pos-
sible que, a poc a poc, Premià 
de Mar s’hagi anat convertint 
en un referent entre les po-
blacions veïnes, on l’oferta 
sol ser força més limitada. 
D’altra banda, la col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’associ-
ació Comerços Associats de 
Premià de Mar ha permès 
impulsar diversos projectes 
i experiències d’èxit com les 
fires comercials o les campa-
nyes de “Comprar a Premià 
té premi”.

La campanya “M’agrada 
comprar a Premià de Mar” 

pretén consolidar el comerç 
local, tant entre els premia-
nencs com entre les pobla-
cions veïnes, perquè tothom 
tingui present que a la nostra 
vila hi poden trobar de tot, al-
hora que també s’hi pot venir 
a passejar, prendre la fresca 
en una terrassa o plaça o gau-
dir d’algun bon espectacle de 
música o teatre o d’una sessió 
de cinema.  

Descomptes 
a la zona blava
La campanya anirà acompa-
nyada dels descomptes per 
aparcar en zona blava que 
ja promouen alguns establi-

El 29 de juny es farà per 
primera vegada a Premià una 
Shopping Night o Compres 
de Nit, consistent en l’ober-
tura dels comerços a la nit, 
amb activitats promocionals 
i festives. 

La iniciativa ha estat im-
pulsada des de la Regidoria 
de Promoció Econòmica dins 

el marc de les actuacions 
encaminades a promoure 
el comerç local. Després de 
veure que accions similars han 
donat un resultat força positiu 
en altres municipis i de rebre 
els suggeriments de diversos 
comerciants, es va valorar que 
el  29 de juny podia ser una 
bona data per fer la primera 

El 29 de juny, primera edició de la 
Shopping Night a Premià de Mar

Shopping Night, gràcies al 
temps estiuenc i a l’inici del 
període de rebaixes d’estiu. 

La Shopping Night es farà 
entre les 20 i les 24 h i comp-
tarà amb activitats musicals, 
esportives, promocions es-
pecials i la projecció d’un 
documental a la façana del 
mercat. 

publicitat

ESTABLIMENT ADHERIT

L’objectiu és potenciar entre els premianencs i als 
pobles veïns l’àmplia oferta comercial i d’oci de Premià 

ments i parades del mercat 
adherits, que consisteix en 
un descompte de 2 euros per 
cada 25 euros de compra. 
Les botigues que participen 
d’aquesta promoció es poden 
identificar amb un distintiu. 

La campanya de comu-
nicació començarà el mes 
de juliol i serà visible a les 
poblacions properes del Baix 
Maresme i Barcelonès. L’es-
lògan i la imatge es trobarà a 
les marquesines d’autobús, 
als mateixos autobusos i a 
les tanques. Alhora, se’n farà 
difusió a través de Ràdio Pre-
mià de Mar, el web municipal 
i les xarxes socials.  

Tot el comerç, a l’abast del ciutadà

Dins el marc de les accions per dinamitzar el comerç local 
que porta a terme la Regidoria de Promoció Econòmica, 
s’ha engegat una campanya per facilitar que els establi-
ments puguin gaudir d’una aplicació virtual, Mostrarium, 
a través de la qual els clients podran tenir a mà, mitjan-
çant el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu com ara 
tauleta o ordinador, tota la informació i dades de contac-
te sobre l’establiment. L’aplicació funciona mitjançant el 
Codi QR, i suposa un pas endavant perquè el comerç de 
Premià de Mar sigui cada cop més competitiu i, a banda 
de tenir presència al carrer, en tingui també a la xarxa. 
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Tot a punt per a l’inici 
de la temporada de platja

Modificació delegacions 
de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local. Po-
deu llegir el text sencer 
de l’anunci a https://
seuelectronica.premia-
demar.cat/anunci-mo-
dificacio-delegacions-
alcalde-JGL.

Anunci oficial
La Regidoria de Serveis 
Econòmics ha fet un estudi 
comparatiu basant-se en les 
dades publicades pel Ser-
vei d’Informació Econòmica 
Municipal (SIEM) de la Di-
putació de Barcelona. Des-
prés de fer una comparativa 
comparativa amb altres mu-
nicipis de tamany similar a 
Premià de Mar, la principal 
conclusió ha estat que els 

premianencs paguen 219 € 
menys de mitjana (un 42% 
menys) pels impostos muni-
cipals.  A tall d’exemple, la 
mitjana de l’IBI a Premià de 
Mar és de 554,02 €/habitat-
ge, quan a la resta de mu-
nicipis és de 690,61 €, una 
xifra un 19,80% superior. 

Pel que fa al percentat-
ge d’ingressos destinats a 
impostos municipals, els 

Els premianencs paguen un 42% 
menys d’impostos de mitjana

premianencs hi destinen un 
3,40% de la seva renda, i la 
mitjana a la resta de munici-
pis és del 4,84%. 

D’altra banda, l’estudi 
destaca que tot i la baixa 
pressió fiscal, a Premià de 
Mar es mantenen uns ser-
veis de qualitat i cada any 
es fan inversions de millo-
ra. Enguany es destinaran 
1.945.000 € a inversions, 

dels quals 132.000 € prove-
nen de recursos propis de 
l’Ajuntament. 

Finalment, el document 
fa referència al fet que  
l’Ajuntament ha aconseguit 
reduir l’endeutament en més 
del 25% els darrers 4 anys, 
passant de 10,4 MM a 7,7 
MM, i el deute per habitant 
és actualment de 374,12 € 
inferior de mitjana.

Transvasament 
de sorres a la platja 
del Pla de l’Os 
A finals de maig va començar 
el traspàs de sorres de la platja 
de Llevant cap a la platja del 
Pla de l´Os. El volum de sorra 
transvasat en camions haurà 
estat d’entre 25.000 i 30.000 
m3. El cost del transvasament 
va ser assumit en la seva tota-
litat per l’empresa que gestiona 
el port.

Recomanacions 
del servei 
de salvament 
i socorrisme

Cal  seguir sempre les 
recomanacions dels 
socorristes, així com 
adoptar mesures d’au-
toprotecció per tal de 
gaudir d’un bany segur

No intenteu nedar 
contra corrent

Si us sentiu arrosse-
gats per un corrent, 
nedeu paral·lelament 
a la platja i una vega-
da sortiu del corrent, 
nedeu cap a la platja

Les pilotes, matalas-
sets i flotadors són 
molt lleugers i poden 
anar-se’n fàcilment mar 
endins o bolcar. Mai 
els utilitzeu si no sabeu 
nedar

Cal respectar les ban-
deres de senyalització 
de l’estat  de la mar:
- Vermella:  
bany prohibit
- Groga: 
bany perillós. Es 
recomana que l’aigua 
no sobrepassi l’alçada 
de la cintura
- Verda: 
bany sense perill

zona d’estacionament).
• Embarcació.
• Vehicle d’intervenció 4x4.
• Moto aquàtica.

• Megafonia fixa a la platja 
de Llevant.

• 2 cadires de vigilància 
situades a la zona de Can 

Pou i a l’espigó de la  platja 
de la Descàrrega (aproxi-
madament a l’alçada de 
l’estació).

Des de l’1 de juny i fins al 
30 de setembre s’intensifica 
el servei de neteja de les 
platges, de manera que dià-
riament es fa la neteja de la 
sorra, del passeig, la recollida 
de papereres, i la neteja dels 
torrents, dutxes i accessos.
Els horaris de la neteja són 
els següents: 

3 peons de 06.00 a 13.00h 
cada dia.

1 peó-conductor de 03.30 a 
10.30 h cada dia, per netejar 
les platges de Llevant i Be-
llamar amb un tractor amb 
màquina garbelladora.

Servei de vigilància i 
socorrisme a les platges
El servei de vigilància i socor-
risme a les platges s’iniciarà 
l’1 de juliol i s’allargarà fins al 
15 de setembre i anirà a càr-
rec de l’empresa Pro-Activa. 
El servei funcionarà  de 10 a 
18 h, de dilluns a diumenge i 
estarà actiu a totes les platges 
del municipi. Constarà dels 
següents elements:

• Mòdul de primers auxilis 
a la platja de Llevant, junta-
ment amb els serveis per a 
persones amb mobilitat redu-
ïda (cabina de wc adaptada,  
cadira amfibi i habilitació de 
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La Policia Local
i els Mossos 
d’Esquadra fan 
patrulles mixtes 
els dies de Mercat
A primers d’abril es va posar 
en marxa un dispositiu con-
junt entre la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra per 
sumar esforços en la lluita 
contra el fenomen de la ven-
da ambulant (top manta) i 
els furts que es produeixen 
al mercat de parades dels 
dijous. Des d’aleshores, la 
Policia Local i els Mossos fan 
un servei de patrulles mixtes 
de prevenció a peu de zona 
del mercat per estar en con-
tacte continu amb marxants i 
clients. Gràcies a aquest dis-
positiu s’han reduït de forma 
molt considerable la venda 
ambulant  i el nombre de fets 
delictius que es produeixen 
en aquest entorn. D’altra 
banda, la Policia Local i els 
Mossos també fan serveis 
conjunts preventius els dies 
de més afluència a les entitats 
bancàries i quan es fan fires 
o actes al carrer. 

L’Ajuntament rep 
de la Diputació 
el Pla director 
d’equipaments
El passat 24 de maig, la 
Diputació de Barcelona 
va lliurar a l’Ajuntament 
de Premià de Mar el docu-
ment que recull les neces-
sitats del poble en matèria 
d’equipaments i que ha de 
servir de pauta a l’equip de 
govern a l’hora de prendre 
les decisions  sobre les  
actuacions a realitzar du-
rant els propers deu anys 
al terme municipal.

El Pla,  elaborat per 
la Diputació de Barcelo-
na, ha tingut un cost de 
39.032,50€ (27.912,50€ 
aportats per la Diputació i 
11.120 € per l´Ajuntament). 
El cost total de les inver-
sions que s´hi preveuen 
a deu anys vista és de 
10.737.731€.

Tres grans objectius
Més enllà de les actuaci-
ons qualificades com a ur-
gents, al Pla es plantegen 
propostes amb tres grans 

en quatre fases. En primer 
lloc s’ha redactat l’inventari 
detallat dels equipaments 
existents i del sòl disponi-
ble. En una segona fase, 
s’ha realitzat la diagnosi 
dels equipaments. Aquesta 
fase s’ha completat amb 
un procés participatiu per 
recollir l’opinió ciutadana 
sobre els equipaments 
existents. En tercer lloc 
s’han plantejat les diferents 
propostes i ,  f inalment, 
en funció de la capacitat 
d’inversió estimada per als 
propers anys i la urgència 
de les actuacions, s’ha re-
dactat el corresponent pla 
d’inversió.

objectius estratègics: ade-
quar els equipaments a 
les dimensions i al pes 
demogràfic que ha anat 
guanyant el municipi, ree-
quilibrar centralitats entre 
el nucli històric -on es con-
centren els equipaments- i 
els barris, i optimitzar els 
equipaments existents.

Quatre fases
El Pla director d’equipa-
ments s’ha portat a terme 

Fins al 22 de juny la Bibliote-
ca Municipal Martí Rosselló 
i Lloveras ha habilitat un 
espai perquè els estudiants 
puguin preparar els exàmens. 
L’horari és el següent:De 
dilluns a divendres:Des de 
les 20.30 h fins a les 24 h. 
Dissabtes i diumenges: Des 
de les 18 h fins a la 1 de la 
matinada. La sala habilitada 
per estudiar a les nits està 
destinada a joves a partir dels 
16 anys. La iniciativa ha estat 
impulsada des de la Regido-
ria de Joventut.

Nits d’estudi 
a la Biblioteca

Aquest any en Tòfol i la Ci-
seta celebren els 30 anys 
del seu bateig. Per celebrar-
ho, l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de DeBòlit, ha 
organitzat pel diumenge 7 de 
juliol un acte especial. A les 
18.30 hores es farà un acte al 
Centre Cívic durant el qual es 
projectarà un  audiovisual on 
s’explicarà breument la seva 
història. Tot seguit, els gegants, 
acompanyats dels gegants de 
l’Agrupació Gegantera de Cata-
lunya, baixaran en cercavila fins 
a la plaça de l’Ajuntament, on 
faran el seu Ball Solemne.

30è aniversari 
del bateig del 
Tòfol i la Ciseta

El vicepresident 3r de la Diputació de Barcelona, Joaquim Ferrer i l’alcalde, 
Miquel Buch, en el moment del lliurament del document

L’Ajuntament ha posat en 
marxa, a través de l’OMIC, 
una oficina d’informació i 
suport als afectats per les 
participacions preferents i/o 
deute subordinat que estiguin 
interessats en l’opció de la 
via arbitral per reclamar els 
seus diners. La via de l’arbi-
tratge és voluntària i gratuïta 
i comporta descartar la via 
judicial. 

L’oficina d’atenció a les 
persones afectades per les 
preferents funciona els di-
lluns, dimarts, dijous i diven-

dres de 9 a 13 h i prèviament 
s’ha de demanar hora al 93 
741 74 13.

D’altra banda, el 21 de 
maig es va fer una xerrada  
en la qual es va  explicar l’op-
ció de la via arbitral perquè 
els afectats per les participa-
cions preferents puguin re-
clamar els seus diners. L’acte 
es va fer a la Biblioteca Martí 
Rosselló i va anar a càrrec 
de les tècniques de consum 
del Consell Comarcal i de 
l’Ajuntament, Olga Safont i 
Núria Targarona. 

Oficina de suport als afectats 
per les participacions preferents

Fins a l’1 de juliol es poden 
sol·licitar els ajuts que l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya  
concedeix a fons perdut per fer 
front al pagament del lloguer 
dels arrendataris amb ingres-
sos baixos o moderats.

Aquests ajuts van adreçats 
a persones amb residència 
a Catalunya durant un mínim 
de 5 anys, dos dels quals han 

d’ésser immediatament anteri-
ors a la data de presentació de 
la sol·licitud i que siguin titulars 
d’un contracte de lloguer d’un 
habitatge destinat a domicili 
habitual i permanent.

Servei d’Habitatge, carrer de 
Joan XXIII 2-8 (Antiga Fàbrica 
del Gas). Telèfon: 937417404. 
Adreça electrònica: habitatge@
premiademar.cat

Prestacions per al 
pagament del lloguer 

DELAYTA’ns, 1r 
concurs de bandes 
musicals de joves 
amateurs
Un total de 16 bandes s’han 
presentat a la primera edició 
del concurs de bandes mu-
sicals de joves amateurs, 
organitzat per l’Associació 
Cultural Centre l’Amistat i 
la Regidoria de Joventut 
per promocionar forma-
cions musicals de joves de 
la comarca. El concurs va 
adreçat a grups amateurs 
del Baix Maresme d’entre 
16 i 35 anys amb temes 
propis.

Els finalistes rebran un 
premi de 200 € i el guanya-
dor del concurs guanyarà 
la gravació d’una maqueta 
en un estudi professional, 
alhora que tindrà garantida 
una actuació remunerada a 
Premià de Mar.

La final tindrà lloc el  6 
de juliol a les 22 h a la sala 
gran de l´Espai l´Amistat. 
L’entrada tindrà un preu de 
5€.
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El Museu, Ràdio Premià i 
l’Escola de Música deixaran 
de ser organismes autònoms

A principis d’any es preveu 
que haurà finalitzat el procés 
perquè Ràdio Premià de Mar, 
el Museu de l’Estampació i 
l’Escola Municipal de Música 
deixin de ser organismes au-
tònoms. El Museu i l’Escola 
de Música s’integraran a l’es-
tructura de l’Ajuntament, i Rà-
dio Premià de Mar dependrà 
orgànicament de l’empresa 
municipal Primília Serveis, ja 
que en compliment de la Llei 
de Comunicació Audiovisual 
l’emissora ha de ser una en-
titat diferenciada i, per tant, no 
es pot integrar a l’Ajuntament.  

cessos, una manca d’agilitat 
en el dia a dia i en alguns ca-
sos un sobrecost econòmic 
que cal corregir. Per aquest 
motiu, l’equip de govern ha 
optat per tirar endavant el 
procés per dissoldre els orga-
nismes autònoms i integrar-
los a l’Ajuntament i a Primilia 
Serveis. D’aquesta manera 
es facilitarà la transversalitat 
en aspectes administratius, 
tècnics i econòmics, fet que 
comportarà diversos avantat-
ges com ara la simplificació 
de la comptabilitat o la mobili-
tat de personal. 

Les escoles commemoren el Dia 
Escolar de la No-violència i la Pau
2.100 nenes i nenes van participar el 30 de gener 
en l’acte de commemoració del Dia de la Pau a les 
Escoles. Els alumnes van sortir dels seus centres 
educatius portant paraigües decorats amb desitjos 
per a la pau i van finalitzar el recorregut a la plaça 
de la Sardana, on es va celebrar un acte conjunt. 
L’acte va estar organitzat per la Comissió d’Activitats 
del Consell Escolar Municipal amb l’objectiu de 
fomentar la cohesió social i, alhora, reforçar el 
compromís amb els principis de llibertat, justícia, 
solidaritat i tolerància entre els alumnes. 
Nota: aquesta informació s’havia d’haver inclòs al Vila Primilia de 
març-abril i per una errada no va ser així. 

L’objectiu és millorar els serveis dels tres ens, optimitzant 
recursos i augmentant l’agilitat administrativa 

Els tres ens es van crear 
als anys 80 i fins al 2003 van 
funcionar com a patronats, 

moment en què es van cons-
tituir com a organismes autò-
noms. El temps ha demos-

trat que l’estructura que s’ha 
mantingut fins ara provoca 
una certa duplicitat de pro-

El mercat de Sant Joan 
fa 45 anys

Sortida cultural 
per a la gent gran
Més de 160 persones van participar a 
la sortida per a gent gran que es va fer 
al Temps de Flors de Girona. La jorna-
da va tenir lloc el passat 16 de maig i 
va consistir en una recepció oficial a 
l’Ajuntament de Girona i una visita als 
carrers de la ciutat. La sortida, organit-
zada per la Regidoria de Gent Gran i el 
Consell Municipal de la Gent Gran, va 
comptar amb la presència de l’alcalde, 
Miquel Buch, i les regidores de Gent 
Gran i Ensenyament, Imma Morales i 
Roser Roca.

El Mercat Municipal de 
Sant Joan fa 45 anys i per 
celebrar-ho s’ha organitzat 
un programa d’actes durant 
el mes de juny i fins al 12 
de juliol. 

1 al 22 juny
Gran sorteig de premis de 
l’Aniversari del Mercat. Parti-
cipa depositant els tiquets de 
compra a l’urna que trobaràs 
al mercat i guanya alguns 
d’aquests premis: 
• 3 sopars al Far d’en Roc per 
a dues persones
• 3 entrades de teatre per a 
dues persones
• 2 entrades pel concert de 
Festa Major per a dues per-
sones
21 juny
Matí: Programa especial de 
Radio Premià de Mar per ce-
lebrar els 45 anys del mercat 
de Sant Joan.

10:30h Matí d’espectacle al 
Mercat amb la col·laboració 
de l’Escola de Ball Loli
22 juny
09:30h Cercavila d’aniversa-
ri del Mercat amb Atabalades 
al voltant del Mercat 
10:00h Bufada d’espelmes 
10:30 Matí d’espectacle al 
Mercat amb la col·laboració 
de l’Escola de Ball Loli i l’’Es-
tudi Ma Teresa Roure
14:00h Gran sorteig públic 
dels premis de l’Aniversari 
del Mercat
29 juny 
22:00h Projecció a la façana 
del Mercat del documen-
tal: 45 anys del mercat de 
Sant Joan  (coincidint amb la 
Shopping night (Nit de Com-
pres) de Premià de Mar 
12 juliol 
17:00h Gran xocolatada 
amb motiu del 45è aniversari 
del Mercat
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La Festa Major se celebrarà 
del 9 al 14 de juliol 

El 17 de maig es va pre-
sentar l’esperat cartell de 
la Festa Major. L’autora és 
Mariona Mayol, i l’elecció es 
va fer, per segon any conse-
cutiu, a través d’un concurs 
per incentivar la creativitat, 
promocionar la Festa Major 
i fomentar-ne la participa-
ció. En aquesta edició s’hi 
van presentar 30 originals, 
la mateixa xifra que l’any 
passat.

El cartell es va donar 
a conèixer en un acte a 
l´Espai l´Amistat al qual hi 
van assistir més de 250 per-
sones. Durant l’acte també 
es van presentar les prin-
cipals novetats de la Festa 
Major d’enguany, com ara 
el nou web, que serà total-

amb totes les figures de la 
Festa Major; i el disseny de 
les samarretes, arracades i 
collarets.

Pel que fa a les novetats 
relacionades amb el pro-

ment interactiu i dinàmic; 
nous articles de marxan-
datge, com ara banderes 
pirates i premianenques, 
faixes de premianenc i tur-
bants de pirata; un pòster 

grama, cal destacar la data 
del desembarcament, que 
es farà el dia 10 de juliol, 
un dia després del pregó, i 
actes nous com ara el “Ball 
Pendó” pensat per a perso-

“Premià Festeja”, projecte guanyador 
de la 5a edició de l’Ajuntament Jove 
El projecte Premià Festeja, de l’Institut Premià de Mar, ha estat el guanyador 
de la 5a edició de l’Ajuntament Jove. El projecte consisteix en actuacions 
i festes temàtiques durant tres dissabtes d’estiu i la seva elecció es va fer 
durant el plenari que els alumnes de tots els centres escolars van celebrar 
a l’Espai l’Amistat. L´Ajuntament Jove és una iniciativa de la Regidoria de 
Joventut, amb la col·laboració de l’àrea de Participació pensada perquè els 
alumnes de 3r d’ESO  puguin conèixer de prop la política local i els valors 
de la democràcia a través de la participació i desenvolupament d’un projecte 
que compta amb un pressupost de 6.000€. Els centres escolars treballen 
aquests projectes durant tot el curs amb la constant supervisió i assessora-
ment per part del professorat i de l’equip tècnic de l’Ajuntament. 

nes de la franja d´edat de 
40-50 anys; actes per a la 
gent gran, com  el  “Quinto 
Pirata” i una gimcana; i  un 
acte premianenc que prece-
dirà el desembarcament. 

El desembarcament pirata serà 
el dia 10, l’endemà del pregó

Foto de família de la comissió de la Festa Major

La Coral l’Amistat i la re-
gidoria de Cultura orga-
nitzen la II Temporada de 
Música Clàssica a l’Espai 
l ’Amistat. La iniciat iva 
s’ha tirat endavant amb 
la voluntat de consolidar 
i ampliar el públic que va 
assistir al primer cicle de 
música clàssica, mante-
nint la qualitat musical, 
l’amenitat i la didàctica 
dels espectacles. 

Aquesta temporada hi 
participaran músics locals: 
Daniel Antoli (Coral L’Amis-
tat i Simfonova) i Tobias 
Gossmann (Camerata XXI), 
i els instrumentistes Octavi 
Martínez (violí) i Elisabeth 
Roma (guitarra). Es comp-
tarà amb la participació de 
l’Ensamble Diapasó dirigit 
per Domènec Gonzàlez de 
la Rubia. 

La temporada completa
29 de juny de 2013, 21h
Només per a uns quants?
Amb el cor i orquestra Sim-
fonova
27 de setembre de 2013, 
21h: Garcia Lorca
Ensamble Diapasó i Estela 
Barrientos
8 de novembre de 2013, 21h: 
1600-1900: tres segles de 
bona música
Quintet de solistes de l’or-
questra Camerata XXI
21 de desembre de 2013, 
21h: Què sentiu quan can-
tem? Amb la Coral l’Amistat
30 de març de 2014, 12h: 
Octavi Martínez, recital de 
violí
9 de maig de 2014, 21h:
Música del s. XX per a flau-
ta travessera i guitarra
Amb Oriol Rigau i Elisabeth 
Roma

II Temporada de Música 
Clàssica a l’Espai l’Amistat 

L’equip guanyador del projecte amb el regidor de Joventut, Eloi Maristany

Tota la informació de la Festa Major 
a www. premiapirata.org
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aeròbic, zumba, tai-chi, 

bodycombat, bodypump, 

trx, steps, pilates...

... i sala de fitness!!!
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esport, teràpia i salut amb quatre propostes diferents:

nous
preus
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Segona Trobada de 
Gravadors i Dibuixants 

El 5 de juliol el museu cele-
brarà la 2a Trobada de gra-
vadors i dibuixants, que dóna 
continuïtat al projecte ende-
gat l’any passat, quan es va 
fer la primera jornada que va 
reunir diverses experiències 
professionals relacionades 
amb l’estampació tèxtil.

La trobada vol ser un punt 
de convergència d’experièn-
cies, diàleg i intercanvi de 
coneixements per enriquir 
la identitat de Premià de Mar 
com a ciutat capdavantera 
en la indústria d’estampació 

tèxtil durant bona part del 
segle XX. 

L’acte d’obertura es farà 
a les 18.00 h. Lluís Ruiz, 
fabricant tèxtil, pronunciarà 
la conferència “Rememorant 
la fabricació de motlles per a 
l’estampació tipus lionesa”, 
una tècnica d’estampació en 
què Premià va ser pionera a 
tot l’estat. 

L’acte seguirà amb les 
aportacions de l’equip de 
recerca del Museu, que pre-
sentarà les darreres novetats 
sobre la història del disseny 

Guanyadors dels Premis Sant Jordi 2013

L’acte, el 5 de juliol al Museu, inclourà un 
homenatge a Joan Llanas i Joan Gómez

i tècnica d’estampació a la 
lionesa a Premià de Mar. 
Alhora, es recordarà el valor 
de la  tasca de tants profes-
sionals premianencs que es 
van dedicar a l’estampació, 
així com les relacions que 
es mantenien amb altres 
països. 

La jornada es completarà 
amb una taula rodona amb la 
participació de professionals 
de l’estampació, que reuni-
rà empresaris, gravadors, 
dibuixants i altres professio-
nals que van impulsar aquest 

ofici i van aportar innovaci-
ons tècniques, tant a Premià 
de Mar com a la província de 
Barcelona. 

La 2a Trobada de gra-
vadors i dibuixants clourà 
amb un acte d’agraïment i 
homenatge a Joan Llanas, a 
títol pòstum, i a Joan Gómez, 
antic director del Museu, 
com a iniciadors del Museu 
de Premià de Mar i que han 
esdevingut col·laboradors 
actius de l’entitat durant dè-
cades. L’entrada serà lliure, 
sense reserva prèvia.  

GRUP A: 1r i 2n de Primària 
SEGON PREMI prosa:
Un món molt dolç, de Noa Pont Medina
PRIMER PREMI prosa:
La balena i la gavina, d’Ayman Anzaoui
SEGON PREMI poesia:
L’escola, de Carlos Sánchez Sánchez
PRIMER PREMI poesia:
La monstre brillant,
 de Noa Pont Medina
GRUP B: 3r i 4t de Primària
SEGON PREMI prosa:
El príncep que no sabia endevinalles, 
de Jan Guitar Lafuente
PRIMER PREMI prosa:
En Joan i el somni, 
de Gerard Hernáez Cerdán
SEGON PREMI poesia:
Un somni d’estiu, 
de Mar Franco Rosalen
PRIMER PREMI poesia:
L’estrella fugaç, de Julio Reinaldo Castro 
Palomino
GRUP C: 5è i 6è de Primària 
SEGON PREMI prosa:
Un gran desig, de Berta Garcia Parra

Diumenge, 28 d’abril, es va fer a l’Espai l’Amistat el lliurament dels premis Sant Jordi, organitzats conjuntament per 
l’Associació d’Estudis Científics i Culturals i la Regidoria de Cultura, que enguany va comptar amb un total de 183 originals 
presentats. L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Miquel Buch, i diversos regidors de l’Ajuntament. 

PRIMER PREMI prosa:
El guardià de les ombres, de Lola 
Candela Fígols Alcázar
SEGON PREMI poesia:
Els ulls, d’Anna Salamero Campoy
PRIMER PREMI poesia:
Si jo pogués... de Lola Candela Fígols 
Alcázar
GRUP D: 1r i 2n d’ESO
SEGON PREMI prosa:
Petit miracle, de Mònica Soldevila 
Rubio
PRIMER PREMI prosa:
La casa, d’Alba Bras Saigner
SEGON PREMI poesia:
Bombó de mel, Júlia Messeguer 
Pérez
PRIMER PREMI poesia:
Ment jove, de Clara Godes Famadas
GRUP E : 3r o 4t d’ESO 
SEGON PREMI prosa:
Ningú no es mor allà on no vol acabar, 
de Maria Benito Marínez
PRIMER PREMI prosa:
Dins les profunditats del regne de 
l’home, de Daniel Cantos Gálvez

SEGON PREMI poesia:
Sobre un camí de pedra fosca, 
de Daniel Cantos Gálvez
PRIMER PREMI poesia:
Per un petó teu, 
de Samia Bensaed
GRUP F: de 15 a 18 anys
PRIMER PREMI prosa:
Aquell 22 de juny, 
de Clara Izquierdo Antó
SEGON PREMI poesia:
Quan miro les estrelles...
d’Anna Giménez
PRIMER PREMI poesia:
Oh, tendra sageta, 
de Solange Coronel
GRUP G: de 19 anys endavant
SEGON PREMI prosa:
Turutu, 
d’Ana Isabel Pedraza López
PRIMER PREMI prosa:
Polaris, 
de Sònia Gayete
PRIMER PREMI poesia:
Despertar-se cada dia... 
d’Anna Roig

Activitats 
esportives 
estiu 2013
Festival de Patinatge 
Artístic, Club Patinatge 
Artístic Premià de Mar, 15 
de juny, de 19 a 22 hores al 
Pavelló d’Esports
 
XVI Cursa d’Estiu de Pre-
mià de Mar, AE L’Empenta
29 de juny, 19 hores cursa 
infantil, 19.30 hores cursa 
adults, www.facebook.com/
lacursapremiademar
 
10è 3x3 Bàsquet al carrer
Agrupació Bàsquet Premià
Plaça de la Sardana, 6 de 
juliol, de 8 a 21h. Inscrip-
cions Pavelló d’Esports, 
abpremia@abpremia.com
 
XIII Torneig 
de Festa Major
Club Futbol Sala Premià
De l’1 al 20 de juliol
De 20 a 22.30 hores
Pavelló d’Esports
 
Campionat de Catalunya 
de Kitesurf, 1 i 2 de juny 
platja de Llevant. 13 hores 
inici regates. Organitza: 
CN Premià, KC Catalunya, 
Federació Catalana de Vela, 
Ajuntament de Premià de 
Mar

Open Festa Major, al Club 
Tennis Taula Premià de Mar. 
Dia 14 de juliol de 2013, de 9 
a 13.30 hores, al Local ATT 
Premià (Torres i Bages, 1)

Premiatló, l’Aquatló 
Popular de Premià 
21 de juliol, 9 hores
Platja Bellamar, port i pas-
seig marítim. Organitza: 
Club Natació Premià i 
7Sports 2011 SL. 
www.premiatlo.com

premiatló
l’aquatló popular de premià

www.7sports.es

platja del bellamar
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Espai reservat per a les entitats del municipi

Totes les entitats del municipi podeu anunciar o explicar les vostres activitats a través d’aquest espai. Podeu acompanyar el text amb alguna foto. Els textos han de tenir un espai màxim de 
10 línies, els heu de fer arribar a l’adreça  electrònica premsa@premiademar.cat i han d’anar acompanyats d’un nom i d’un telèfon de contacte 

Èxit de participació al concert 
solidari de la Coral l’Amistat 
El 19 d’abril, la coral l’Amistat va oferir  un concert solidari per  
recaptar fons i aliments per a les famílies de Premià de Mar en si-
tuació de necessitat i risc d’exclusió social. L’acte es va fer a l’Espai 
l’Amistat i va tenir molt bona resposta, tant pel que fa a la recollida 
d’aliments com de públic, ja que hi van assistir 250 persones. La 
Coral l’Amistat va oferir el concert L’Amor: una energia que mou 
el món, durant el qual es va fer un repertori de poemes i cançons 
acompanyats d’imatges projectades.   El concert va estar organitzat 
per la Coral l’Amistat i la Taula d’Inclusió Social, de la qual formen 
part les entitats Càritas St. Cristòfol, Càritas St. Pere i Sta. Maria, 
Església Evangèlica i Creu Roja,  amb el suport de la Regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Mireia Vancells, resident a Premià des de fa 17 anys,  és l’autora de 
la novel·la Negra Memòria, que ha obtingut el Premi de Narrativa 
Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 2012. Negra Memòria 
(memòries d’un vell cuiner d’ultramar) és el recull de memòries del 
maresmenc Gabriel Batalla explicades en primera persona. El relat 
s’inicia el 1897 quan el vell protagonista recorda l’època en què 
era un adolescent i estava obsessionat amb la idea d’embarcar-se 
i marxar a l’altra banda de l’Atlàntic, a fer fortuna. 

Negra Memòria, de Mireia Vancells, 
guanya el premi literari de Narrativa 
Marítima Vila de Cambrils

Valoració positiva 
de la Fira Comercial de Primavera 
Des de Comerços Associats de Premià  es fa una bona valoració de 
l’acollida que va tenir la Fira Comercial de Primavera celebrada el 5 
de maig a la plaça dels Països Catalans. Aquest acte l’organitza el 
CAP amb el suport de l’Ajuntament i del Departament de Comerç de 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i està inclòs 
dins el programa d’accions per a la dinamització comercial del nostre 
municipi.

Amics del Cant 
El passat 12 de desembre la coral de l’AVECA, Amics del Cant,  va 
organitzar un concert de Nadal convidant a d’altres corals, entre les 
quals hi havia Veus del Ter de Manlleu. El 17 d’abril la coral Veus del 
Ter de Manlleu va convidar als Amics del Cant de l’AVECA per fer un 
concert a Manlleu. D’aquestes trobades ha sorgit una forta relació 
que ha esdevingut amb l’agermanament de les dues corals.

Comprar a Premià té premi
El passat 16 de maig Comerços Associats de Premià va fer entrega 
del premi de la campanya “Comprar a Premià té premi”, sortejada el 
dia 26 d’abril. L’acte va tenir lloc a la Farmàcia Gran Via, l’establiment 
que va repartir la butlleta guanyadora. L’afortunada va rebre de mans 
del president del CAP, Isidre Pijuan, 1.000 € en vals de 5 €, per gastar 
en qualsevol de les botigues associades al CAP.
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Ja n’hi ha prou,  
senyor alcalde! 

No podem anar per aquest 
camí, la majoria sobiranista 
i separatista de CiU, la CUP 
i IC-EU, han votat una moció 
perquè l’Ajuntament de Pre-
mià deixi de pagar els seus 
impostos a Espanya, i els 
pagui a l’Agència Tributària 
Catalana. Primer, això és 
il·legal, va en contra de la 

llei constitucional i, a més  a 
més, en contra del mateix 
Estatut de Catalunya (article 
204). I el que és pitjor, inciten 
els ciutadans i les empreses 
a voler fer-ho. Això no és bo, 
això no és seriós. Senyor 
alcalde, el que ha de fer 
una persona que tingui la 
responsabilitat de governar 
un municipi és actuar amb 
responsabilitat, respectant 
la llei, si vol que després la 
gent li faci cas; respectar 
les institucions, els símbols 
(les banderes i senyeres 
no són draps); vetllar i fer 
vetllar la seguretat jurídica 
i dedicar tots els esforços 
per lluitar contra la crisi; 
treballar més, si no passa el 

que passa, i podem perdre 
subvencions en cursos de 
formació per als aturats (on 
ningú es va presentar i, tal 
com va passar l’altre dia, 
on vam perdre 28.000 €). 
Señor alcalde, con todo el 
respeto del mundo, no va-
mos por el buen camino, y 
somos muchos los premia-
nenses que pensamos que 
ya estamos hartos. Hartos 
de insumisiones fiscales, de 
esteladas, de municipios a 
favor de la independencia, 
de mociones separatistas, 
de buscar escusas para 
crear el caldo de cultivo 
suficiente para la desafec-
ción con España. Póngase 
a trabajar, pongámonos a 

trabajar más, usted es el al-
calde de todos, de todos, sin 
excepción. Premià adolece 
de grandes problemas, el 
sector comercial no es nada 
dinámico y está sometido a 
una gran presión, tenemos 
parados los equipamientos, 
el sector industrial diseñado 
del POUM inexistente, no 
tenemos capacidad hotelera 
ni turística, el puerto, el “bai-
xador”, la estación de tren 
(que está penosa), temas 
pendientes de resolución. 
Tenemos casi 3.000 para-
dos. Hay regidurías como 
Promoción Económica, vital 
para Premià, en estado “ca-
tatónico”.  Ahora que por fin 
se empieza a invertir en los 

emprendedores, y se empie-
za a creer en los autónomos 
desde el estado, le pedimos 
un cambio, un viraje, una nu-
eva forma de gobernar. Hay 
que afrontar los nuevos retos 
con nuevas estrategias. Pero 
también tenemos que ser 
justos. Una de nuestra reivin-
dicación, por la que votamos 
los presupuestos a favor, 
la derogación y liquidación 
de los patronatos autóno-
mos municipales para ser 
incluidos directamente en el 
ayuntamiento, se empieza a 
realizar. Además, valoramos 
bien, el cambio significativo 
de aptitud del grupo socia-
lista encargados de llevar a 
cabo la reforma.

Dos anys de mandat

A punt de complir el dos 
anys de mandat des de 
les darreres eleccions 
municipals del 2011, aviat 
farem balanç de la tasca 
feta fins ara i de la que 
queda per fer.

Abans de fer-ho, però, 
des del Grup Municipal 
del PSC de Premià de 
Mar voldríem recordar els 
objectius que ens vàrem 
proposar i valorar si hi 

hem estat fidels.
Recordarem el nostre 

lema de campanya “Fer-
ho bé és possible”, amb 
ell volíem transmetre a 
la ciutadania que volíem 
i podíem aportar l’expe-
riència d’haver governat 
a l’Ajuntament i denun-
ciàvem que era possible 
fer-ho d’una altra forma 
davant la situació en què 
ens trobàvem, de crisi i 
desconfiança en la po-
lítica.

S’esperava un mandat 
dur, molt dur, perquè tot 
just estàvem al mig d’una 
crisi que en aquell mo-
ment era fonamentalment 
financera, però que nin-

gú ho dubtava, esdevin-
dria una crisi social que 
marcaria un abans i un 
després en les conques-
tes socials que s’havien 
guanyat fa 30 anys, amb 
l ’esforç i la valentia de 
molta gent. 

Teníem un estat  de 
benestar molt avançat: 
havíem aconseguit pro-
tecció social i sanitària,  
un sistema educatiu de 
nivel l ,  i  que qualsevol 
persona tingués els ma-
te ixos drets i  serveis , 
sense classismes, sense 
tenir en compte la seva 
situació social i econòmi-
ca. Però es veia a venir, 
amb l’excusa de la crisi 

ser íem tes t imon is  de l 
retrocés d’aquestes con-
questes.

Va ser fonamentalment 
per aquest motiu que el 
PSC va trasl ladar a la 
c iu tadania que far íem 
tots els esforços neces-
saris per garantir a Pre-
mià de Mar l’estabilitat 
política necessària, per 
poder passar aquest dur 
mandat amb les millors 
condicions possibles, ja 
que en situacions difícils 
-i aquesta n’és una- tots 
ens hem de posar a tre-
ballar per a la ciutat i els 
seus ciutadans, deixar al-
guns perjudicis a banda, 
i demostrar honestedat i 

compromís ferm. Els so-
cialistes així ho hem fet.

Després de dos anys 
de mandat, molta gent, 
propera o no, ens està 
manifestant complicitat 
amb les nostres actituds. 
Al final, podrem demos-
t rar  que les decis ions 
preses han estat encerta-
des, no tant en l’aspecte 
polític, sinó sobretot en 
aquell referit a la ciutat i 
a les persones.

Volem aprofitar aquest 
petit balanç per agrair a 
totes les persones que 
van confiar en nosaltres, 
el seu suport. Sabem que 
us tenim al nostre costat, 
moltes gràcies.

Un poble net 
i un comerç viu

Arribem a les portes de 
l’estiu amb gairebé tots 
els nous contenidors de la 
brossa instal·lats, tot i que 
encara queden pendents 
alguns canvis d’ubicació 
d’última hora. Sens dub-
te, fem un pas endavant 
important per fomentar la 
separació de la brossa i 

el reciclatge. Un pas que 
ha d’anar lligat a la col-
laboració ciutadana i per 
això, paral·lelament, hem 
engegat una campanya 
en positiu, amb els ma-
teixos ciutadans com a 
protagonistes. D’aquesta 
manera, seran ells matei-
xos, aquell veí de l’escala, 
aquella mare d’un com-
pany d’escola dels nostres 
fills, aquell noi amb qui ens 
creuem cada dia a la ma-
teixa hora...  els que ens 
faran arribar els missatges 
que escoltarem a través 
de Ràdio Premià de Mar o 
veurem a les banderoles, 
al web municipal, a les 
xarxes socials, i en altres 

suports. Separar la bros-
sa, recollir els excrements 
dels animals, evitar els  
trastos al carrer, fer bon 
ús dels passos soterranis i 
utilitzar les papereres  són 
alguns dels aspectes en 
els quals s’incidirà més, 
perquè són aquells amb el 
quals tenim més problemes 
i preocupen més els ciuta-
dans. Uns problemes que 
vénen donats, en gran part, 
per l’incivisme de determi-
nades persones, i la nostra 
voluntat és aconseguir que 
tots plegats puguem gaudir 
d’un poble més net i amb 
més civisme.

D’altra banda, i en un 
altre àmbit, també estem 

ultimant una campanya 
per promocionar el nostre 
comerç. Entre els veïns, 
perquè convé que comprin 
a Premià, però també en-
tre els veïns dels pobles 
més propers, perquè aquí 
poden trobar una oferta i 
varietat difícilment igua-
lable. Perquè volem que 
aquest comerç, el veritable 
motor econòmic de la nos-
tra vila, segueixi ben viu, 
volem que la gent surti a 
passejar, a gaudir del bon 
temps, però també volem 
que pensi a comprar, a 
prendre alguna beguda o a 
fer algun àpat en qualsevol 
dels bars o restaurants 
amb què comptem. Per 

aquest motiu som consci-
ents de la importància de 
tirar endavant campanyes 
com aquesta, per recordar 
tot el que ofereixen les 
nostres botigues, i alhora 
oferir descomptes des dels 
mateixos establiments per 
aparcar a la zona blava o 
a l’aparcament de la plaça 
dels Països Catalans. 

Finalment, l’inici de l’es-
tiu ens condueix al mo-
ment més esperat de tot 
l’any: la Festa Major, que 
aquest any se’ns presenta 
amb moltes novetats. Per 
aquest motiu, finalitzem 
aquestes ratlles desitjant-
vos a tots un bon estiu i 
una bona Festa Major.
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Firma!

L’Estatut de Catalunya as-
segura que “les famílies o 
persones en situació de po-
bresa tenen dret a accedir a 
una renda garantida ciuta-
dana que els garanteixi una 
vida digna”. Aquest dret, 
però, no és una realitat. 

Per aquest motiu, diver-
ses organitzacions políti-
ques i socials s’han decidit a 
presentar una ILP (iniciativa 
legislativa popular) sobre la 
renda mínima ciutadana. 
Un projecte de llei que de-
senvolupi aquest dret. Si es 

recullen 50.000 signatures 
ciutadanes, aquesta pro-
posta arribarà al Parlament 
de Catalunya i haurà de ser 
debatuda i votada. 

Cal que aquesta inici-
ativa tingui molt suport, 
molta repercussió, per tal 
que el Parlament se senti 
pressionat a prendre-se-
la seriosament, a votar-la 
sabent que té el control del 
poble, cal que sigui molt 
difícil rebutjar-la.

Què és una renda ga-
rantida de ciutadania? És 
una renda que tindrà dret 
a rebre qualsevol ciutadà 
o ciutadana quan es trobi 
en situació de pobresa. La 
quantia d’aquesta renda 

serà de 7.968 € l’any. La 
xifra establerta és la que el 
propi Parlament de Catalu-
nya considera indispensa-
ble per a dur una vida digna 
a Catalunya. En el cas de 
persones amb pensions o 
salaris inferiors a aquesta 
quantitat, aquests seran 
complementats fins a arri-
bar a la xifra de la dignitat.

L’accés a aquesta renda 
tindrà caràcter incondici-
onal, no subjecta a cap 
obligació de seguir cursos, 
perquè el dret a la vida i a 
la subsistència ha de ser 
incondicional. Tindrà també 
caràcter indefinit, fins que la 
persona surti de la situació 
de pobresa. 

Aquesta és una propos-
ta factible, revolucionària 
i solidària;  feta des de la 
convicció que cap persona  
ha de viure en la misèria.

A Catalunya hi ha di-
ners, molts, però estan en 
poques mans. 300 famílies 
controlen l’economia, els 
mitjans i les empreses del 
país. Exigim la redistribució 
de la riquesa.

Des d’ICV-EUiA hem ba-
tallat per aconseguir aques-
ta renda mínima diverses 
vegades al Parlament. La 
proposta sempre s’ha tom-
bat. Aquesta vegada, amb 
la presentació de la ILP 
per a la renda garantida, 
esperem que la pressió 

Per uns parcs 
nets i segurs

Al nostre municipi hi ha una 
gran quantitat de parcs. Però 
quantitat no vol dir qualitat. 
Com a pares i mares usuàries 
d’aquests espais ens adonem 

de la manca de seguretat i 
higiene que hi ha.

Fent servir l’exemple més 
proper que tenim volem ex-
posar la nostra disconformitat 
amb l’organització del parc 
que es troba a la plaça doctor 
Ferran.

En l’actualitat és una zona 
infantil molt sol·licitada que 
s’ha quedat petita perquè 
l’espai d’esbarjo on són els 
gronxadors està limitat per 
una tanca. Aquesta disposi-
ció de l’espai fa que tots els 
infants que no hi caben dins 
hagin de jugar a la sorra de 
fora. L’espai fora les tanques 
és un espai ple de sorra bruta, 
plena d’excrements d’animals, 
insectes i amb molta mala 

olor. Als pares i mares ens 
preocupa el cau d’infeccions 
en què es pot convertir.

Com a usuaris i usuàries 
creiem que, tenint en comp-
te la demanda creixent que 
genera aquest espai, la zona 
delimitada hauria de ser am-
pliada, i així poder acollir tota 
la suma d’infants que volen 
gaudir d’aquest espai.

Així, també aconseguiríem 
que els infants poguessin tenir 
més espai de sorra sense 
excrements, ja que evitaríem 
l’entrada d’animals a la tan-
ca. La zona d’esbarjo infantil 
és tan reduïda que quan els 
nens i nenes volen jugar amb 
pales han de sortir fora de 
la tanca, on evidentment, es 

troben dia sí i dia també els 
excrements dels animals que 
passegen pel parc. A més a 
més, aquesta problemàtica 
dels excrements d’animals, 
la patim també quan es tracta 
d’arribar al parc i a la zona de 
gronxadors, ja que entre els 
cotxets, la canalla i tot plegat, 
cal anar esquivant de tot.

Per altra banda, amb més 
espai, també podríem estar 
més còmodes sense patir 
perquè els nens i nenes que 
han de jugar fora de la tanca 
puguin anar a parar a la ca-
rretera.

Com a pares i mares 
usuàries d’aquest espai pú-
blic, no volem semblar egois-
tes i pensar només en els 

nens i nenes que directament 
utilitzen el parc. Considerem 
que tot i ampliar l’espai tancat, 
el parc és prou gran com per 
poder seguir assumint els di-
versos usos que se li puguin 
donar.

Amb aquest escrit, no 
demanem millores extraor-
dinàries a l’Ajuntament, però 
volem fer sentir la necessitat 
de garantir la seguretat dels 
nostres fills en un espai en 
el qual, tant ells com nosal-
tres, ens hi passem moltes 
tardes.

Signat: 
Grup de pares i mares 
usuàries del parc de la plaça 
Doctor Ferran

Associació de Veïns 
de Can Farrerons 

L’estiu de 1998, un grup de 
veïns afectats per la ubicació 
de la fira d’atraccions als 
terrenys de l’Horta Farrerons 
ens vam adonar que no dis-
posàvem de cap entitat veï-
nal que canalitzés el diàleg 
amb l’Ajuntament. 

De seguida vam posar fil 
a l’agulla per tal de solucio-
nar aquesta situació, de ma-

nera que el 23 de febrer de 
1999 l’associació quedava 
inscrita en el Registre d’As-
sociacions de la Generalitat. 
L’àmbit territorial d’actuació 
d’aquesta entitat correspon-
dria als límits del nostre barri, 
compresos entre Camí Ral, 
carrer  Llevant, carretera Vi-
lassar de Dalt, Torrent Font 
Sana i carrer Ramon de 
Penyafort. El domicili social 
quedaria fixat a Mossèn J. 
Verdaguer, 132. 

Ara ja érem una asso-
ciació de veïns legalment 
constituïda, amb els estatuts 
aprovats, tots els papers en 
regla i 261 socis. Així comen-
çava un camí, de vegades 
pla, d’altres  costerut, però 

que havíem de fer plegats 
veïns i Ajuntament per tal 
d’arribar a una entesa que 
ens permetés treballar frec 
a frec. 

Al llarg d’aquests anys la 
nostra associació ha estat la 
veu dels veïns de Can Far-
rerons que s’ha fet sentir no 
només davant l’Ajuntament, 
sinó de l’administració en 
general. Ha defensat els 
interessos del barri i alhora 
ha participat en els projec-
tes que afecten el poble. 
Aquestes actuacions han 
estat realitzades sobre as-
pectes  com l’ urbanisme, el 
medi ambient, l’aprofitament 
d’espais públics, la cultura o 
el foment de les bones relaci-

ons veïnals. A tall d’exemple 
podríem citar les gestions fe-
tes en temes de neteja, con-
servació i arranjament dels 
carrers i places públiques, la 
modificació de la  senyalitza-
ció del trànsit, la lluita contra 
la contaminació acústica, la 
millora de l’accessibilitat dels 
espais públics, la difusió de 
la història i la cultura catala-
nes, l’organització de festes 
del barri, la participació en 
la comissió de festes del 
poble... 

Després de moltes con-
verses amb l’administra-
ció, d’algunes discussions i 
fins i tot d’unes quantes al-
legacions, hem aconseguit 
tirar endavant bona part dels 

nostres projectes. D’altres no 
han arribat a bon port, com 
ara el tan desitjat baixador de 
RENFE. Cal, per tant, conti-
nuar treballant amb l’objectiu 
de satisfer les expectatives 
dels veïns del barri i de tots 
els premianencs. És per 
això que fem una crida no 
només als nostres socis, 
sinó a tots els veïns de Can 
Farrerons que disposin de 
temps, i sobretot d’il·lusió, 
per dedicar-se a treballar 
pel barri i els encoratgem a 
participar en el relleu de l’ac-
tual Junta Directiva, formada 
encara per socis fundadors 
i presidida des de l’inici de 
la seva formació per Carme 
González. 

popular sigui suficient, que 
sigui superior a la que ha 
aconseguit ICV-EUiA fins 
al moment. Esperem que la 
ciutadania es mobilitzi, que 
pressioni, que s’asseguri 
que el govern que ha esco-
llit legisla al seu favor.

Per això us demanem 
que firmeu, allà on us sem-
bli, moltes entitats i orga-
nitzacions recullen firmes. 
També podeu passar qual-
sevol dilluns a les 19 h 
pel local de La Coali (ICV-
EUiA),  al carrer del Segle 
número 5 (darrere l’Ajunta-
ment) de Premià de Mar, i 
demanar-nos el full per a 
poder firmar. Si anem junts, 
ho podem tot.
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EXPOSICIONS
“El Marroc 
desconegut”
Exposició fotogràfica de 
Joaquim Margenat.
Del 5 al 28 de juny, a la 
Biblioteca Martí Rosselló 
i Lloveras.
Ho organitza: AECC.

Obres recents de 
l’artista Joan Soria
Del 7 al 16 de juny, 
a la Sala Premiart.
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar.

Celebració homenatge 
dels 80 anys de l’artista 
Antoni Bachs
Del 21 al 30 de juny, 
a la Sala Premiart.
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar.

Exposició permanent 
del Museu de 
l’Estampació 
de Premià de Mar
Un recorregut per la 
història, ciència, tècnica, 
art i disseny de 
l’estampació tèxtil des 
del segle XVIII fins a 
l’actualitat. 
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar.

Campions 
del motociclisme 
L’estampació per 
a l’equipament 
dels motociclistes.
Comissària: 
Teresa Vidal i Peig.
Fins al 31 de desembre 
al Museu 
de l’Estampació.
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar.

Dijous 13 
Lliga fotogràfica 
Tema: la pobressa. Tècnica:B/N.
Interessats consulteu les bases al blog d’Argent 
www.grupargent.blogspot.com 
20 h, al Centre Cívic.
Ho organitza: Grup Fotogràfic Argent. 

Divendres 14
Teatre: El nom  
Un dels èxits de la temporada teatral. 
Direcció: Joel Joan.
En Vicenç és a punt de ser pare per primera vegada als 
quaranta anys. Quan és convidat a sopar a casa de la Isabel i 
del Pere, la seva germana i el seu cunyat, es retroba amb en 
Claudi, un bon amic de la infància. Mentre esperen l’Anna, la 
companya del Vicenç, que té el costum d’arribar amb retard, li 
fan tot un seguit de preguntes sobre la seva paternitat i el que 
això comporta sense mai perdre el sentit de l’ humor...Però, 
quan sobtadament li pregunten si ja ha escollit un nom per al 
nen, la seva resposta deixa a tots bocabadats.
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Dissabte 15
Festes de la primavera 
9a Trobada d’intercanvi de plaques de cava: cercavila amb 
De Bòlit i degustació de cava. Placa de tirada limitada i placa 
commemorativa de la trobada.
De 10 h a 14 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Aveca.
Hi col·labora: De Bòlit

Mostra de Teatre Jordi Planas: El petit Príncep i El pla
De l’escola Teatre Patronat. 17 h, al Patronat Social.
Ho organitza: 
Patronat Social Premianenc.

Diumenge 16
2a Mostra de graffiti 
D’11 h a 19 h, a la paret de la 
Gran Via (entre el c/Marina i 
c/ de la Plaça). Ho organitza: 
Ajuntament de Premià de Mar 
i Premià Jove.

Mostra de Teatre Jordi Planas: La nit de les joguines i Tres 
sombreros de copa, de l’escola El Pilar. 17 h, al Patronat 
Social. Ho organitza: Patronat Social Premianenc.

Dilluns 17
Concerts de final de curs
Interpretats pels alumnes de l’Escola.
La setmana del 17 al 21 de juny. Veure la programació al web 
de l’Escola.
A l’Escola Municipal de Música i a l’església de Santa Maria.
Ho organitza: Escola Municipal de Música.

Dimecres 19
L’hora del conte: contes del Japó
A càrrec de Jordina Biosca.
19 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

Dijous 20
Xerrada:  “El Marroc desconegut” 
A càrrec de Joaquim Margenat.
19 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: AECC.

Divendres 21
Dia de la Música: actuació de grups de vent de l’Escola de 
Música
De 18 h a 20 h, a la plaça dels Països Catalans.
Ho organitza: Escola Municipal de Música.

Dia de la Música: Tercera  semifinal del concurs DELAYTA’ns
Amb els grups Nune & The Bad Scooters, Strummers, La Soul 

System, Full Equip.
Informació al www.facebook.com/premiajove.ocialternatiu
21.30 h, a la sala petita de l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: Associació Cultural Centre l’Amistat i Ajunta-
ment de Premià de Mar.

Dissabte 22
Dia de la Música: actuació de grups de l’Escola
De 18 h a 21 h, a la plaça Nova.
Ho organitza: Escola de Música Taller de Música Premià.

Teatre: Lisístrata
De l’Escola de Teatre d’Adults del Patronat.
22 h, al Patronat Social.
Ho organitza: Patronat Social Premianenc.
 
Diumenge 23
Arribada de la Flama del Canigó, lectura del Manifest i 
espectacle d’animació
20.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Ho organitza: Centre Excursionista de Premià de Mar
Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar 

Ball amb DJ
22 h, al pàrquing de La Salle nord
Hi organitza: Centre Excursionista de Premià de Mar
Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar 

Arribada de la Flama del Canigó i foc de Sant Joan
Exhibició de country i sevillanes
Sopar de carmanyola i ball (DJ)
Xocolatada (fi de festa)
22h, a la plaça de Santa Maria
Hi organitza: AV Barri Tarter-Maresme
Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar 

Divendres 28
Mostra de Teatre Jordi Planas
Taller de Música.
20 h, al Patronat Social.
Ho organitza: Patronat Social Premianenc.

Quarta  semifinal del concurs DELAYTA’ns
Amb els grups Ars Festiqva, Caribús, 
Zarigüeya, Entre Parèntesi.
Informació al www.facebook.com/premiajove.ocialternatiu
21.30 h, a la sala petita de l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: Associació Cultural Centre l’Amistat i Ajunta-
ment de Premià de Mar.

Dissabte 29
Mostra de Teatre Jordi Planas: Demasiadas mujeres para 
un ático tan grande
Del grup de joves del Patronat. 
22 h, al Patronat Social.
Ho organitza: Patronat Social Premianenc.

Només per a uns quants? Espectacle simfònic-coral
Una producció de Simfonova, amb un guió i conducció de 
Marcel Gorgori i amb la direcció musical de Daniel Antolí. 
Hi intervindran:
Sara Blanch, soprano;
Maribel Ortega, soprano;
Josep Fadó, tenor;
Xavier Aguilar, baríton;
Orquestra i Coral Simfonova (Coral l’Amistat i Camerata 
Impromptu).
21 h, a la sala gran de l’Espai l’Amistat.
Preus: 20 € el dia del concert / 18 € venda anticipada: 
a la taquilla de l’Amistat els dilluns i dijous de 18 h a 21 h, 
i per Internet a http://espailamistat.cat
Ho organitza: Coral l’Amistat i Ajuntament de Premià de Mar.

Cicle de conferències al Museu: 
“Premià d’abans, a través de la fotografia”
A càrrec de Joan Gómez.
12 h, al Museu de l’Estampació.
Acte gratuït.
Ho organitza: Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

Mostra de Teatre Jordi Planas: 
Demasiadas mujeres para un ático tan grande
Del grup de joves del Patronat.
19 h, al Patronat Social.
Ho organitza: Patronat Social Premianenc.

Cinema a Premià  
Consulteu la programació a 
les cartelleres del Patronat 

i de l’Espai l’Amistat 
o als webs 

www.elpatronat.org 
www.espailamistat.cat


