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Pla per impulsar 
l’economia local

Un grup d’alumnes segueix les explicacions durant un curs a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló. 

la formació i les accions orientades a fomentar 
l’ocupació per a  les persones en situació d’atur de 
premià de mar són, des de fa temps, una de les 
principals prioritats de la regidoria de promoció 
econòmica. fins ara s’han fet diversos cursos de 
formació amb l’objectiu d e facilitar la recerca de 
feina, millorar les competències ocupacionals i in-
centivar l’esperit emprenedor. aquest 2014 es fa 
un pas endavant i s’incorporen diverses mesures 
de suport a la reactivació econòmica que inclouen, 
entre d’altres, subvencions als emprenedors que 
vulguin crear noves empreses o posar en marxa 
un nou establiment.

 a banda, s’ha programat un seguit de cursos pen-
sats per ajudar els petits comerciants a millorar 
el seu negoci, així com altres perquè les persones 
aturades puguin actualitzar els seus coneixements 
i, d’aquesta manera, augmentar les opcions per 
trobar feina. 
Segons les darreres dades de l’Observatori de des-
envolupament local del maresme, actualment a 
premià de mar hi ha 2.746 persones en situació 
d’atur. aquesta xifra suposa un 18,80% del total de 
la població activa del municipi. Segons aquestes 
mateixes fonts, al maresme hi ha més de 39.000 
persones en recerca de feina, un 17,49% del total.

“L’Esplai Parroquial està en un bon moment”
marina Vinyals explica les activitats de l’entitat i reivindica la 
importància del lleure en l’educació de la infància                        Pàg. 16

Premià reclama 
una estació de 
tren segura 
Grups municipals i societat 
civil reivindiquen l’obertura 
d’un nou pas subterrani

Pàg. 4

Constituït el 
primer Consell 
d’Infants 
els alumnes de 5è i 6è 
trien els 21 representants 
d’aquest nou òrgan

Pàg. 7

Nova temporada 
teatral a l’Espai 
l’Amistat 
el principi d’arquímedes, un 
aire de família i el 
crèdit, entre les propostes

Pàg. 11

La Festa Major d’Hivern arrenca amb l’arribada del Rei Carnestoltes
Consulteu la informació a les pàgines 12 i 13 i  a www.festamajordhivern.org



A dalt, una imatge d’una sessió informativa i, a sota, la d’un curs d’introducció a l’ofimàtica
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ACCIONS DE SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA: 

• Subvencions per la posada en marxa d’un nou l’establiment 
Subvenció del 95% de la taxa d’activitats econòmiques, l’impost de construccions 
i la taxa de llicències d’obres vinculades a l’activitat a persones emprenedores que 
tinguin un pla d’empresa i obrin un establiment a premià de mar.

• Foment de la contractació de treballadors desocupats 
S’està estudiant la possibilitat de subvencionar la contractació de persones aturades 
de premià de mar, amb ajuts diferenciats per a les contractacions de persones que 
pertanyin a un col·lectiu d’especial dificultat d’inserció. 

• Assessorament a emprenedors
assessorament individualitzat per facilitar la posada en marxa de nous negocis i 
promocionar la competitivitat del teixit econòmic.

• Subvencions per la creació de noves empreses 
Subvenció per ajudar a finançar les despeses de posada en marxa de  nous projectes 
impulsats per persones aturades.

• Pla de dinamització comercial
Sessions informatives per tal d’explicar l’estudi sobre la situació del comerç i les 
accions a desenvolupar.

• Consolidació fires comercials
aquestes accions de dinamització es concreten en quatre fires l’any: fira de pri-
mavera, fira de tardor, Shopping night o “dia de compres nocturnes” i Shopping 
day “dia de compres”.

ACCIONS FORMATIVES: 

• Curs estratègies de marxandatge visual (20 h) 
aprofundiment en aquells aspectes relacionats amb la imatge de la marca.
Dates previstes: del 6 al 27 de maig.

• La importància de la imatge en l’atenció al client (6 h)
eines per analitzar  la repercussió de la imatge en la consolidació de la pròpia marca.
Dates previstes: 13 i 20 de març

• Personal shopper (6h)
com donar un servei d’assessorament al client en la tria d’articles de roba o moda. 
Dates previstes: 3 i 9 d’abril

• Canvis en matèria fiscal i laboral de les petites empreses
Sessió informativa perquè el petit empresari conegui els recents canvis legislatius 
que puguin afectar-lo directament i sàpiga quina repercussió tenen en el seu ne-
goci.
Data prevista: 4 de juny

• Situació de la normativa d’horaris i vendes especials
Xerrada-col·loqui adreçada a comerciants sobre la situació transitòria en què es 
troba la legislació catalana en matèria de comerç. també s’abordarà quines pautes 
d’actuació es poden establir davant aquest buit legal.
Data prevista: a confirmar. primer trimestre de 2014

• Rendibilitza el teu negoci. Estalvia gestionant les existències
Xerrada per sensibilitzar el petit comerciant i empresari dels beneficis que pot 
portar a la seva empresa una bona gestió de les existències.
Data prevista: a confirmar. primer trimestre de 2014

ACCIONS CONTRA LA DESOCUPACIÓ: 

• Sessions informatives del mercat de treball
Sessions per donar a conèixer la situació actual del mercat de treball i els programes, 
les activitats i cursos que el Servei de promoció econòmica proporciona per millorar 
l’ocupabilitat de les persones que recerquen feina. també s’informa sobre els serveis 
existents destinats a aquelles persones que estan pensant en la creació d’una empresa.
Horari: tots els dimarts de 9 h a 11 h, a l’antiga fàbrica del Gas.

• Club de la feina 2.0
potenciar la utilització dels canals 2.0 per a la recerca de feina.
Horari: dilluns i divendres de 9 h a 13 h, a l’antiga fàbrica del Gas.

• Cursos d’alfabetització digital
aquest curs es fa periòdicament i permet adquirir coneixements bàsics sobre el 
món de la informàtica i l’ordinador: ús d’internet, correu electrònic, etc. 

• Cursos introducció a l’ofimàtica
aquests cursos pretenen introduir els alumnes en l’ús de les noves tecnologies, 
concretament, en l’ús del processador de text i full de càlcul.

• Certificat d’aptitud professional - camió (140 h)
curs per a persones aturades que tenen el carnet de camió sense el certificat d’aptitud 
professional; es dóna la preparació per presentar-se a la convocatòria del certificat. 
Dates: del 3 de març al 16 d’abril. 

• Curs de caixer/a supermercats (120 h)
curs per donar a conèixer l’exercici de l’ocupació de caixer/a de supermercats amb 
pràctiques a les empreses del sector.  
Dates: abril

• Crea’t un bon pla per sortir de l’atur (14 h)
elaboració del propi pla per sortir de la situació d’atur. 
Dates: maig 

• Tècniques de recerca de feina en anglès (20 h)
curs per practicar les tècniques de recerca de feina  utilitzant l’anglès. 
Dates: Setembre

• ACTIC (120 h)
curs per proporcionar als alumnes  la preparació per presentar-se a la convocatòria 
del certificat acreditatiu de la competència digital en l’àmbit de les tecnologies de 
la informació i la comunicació.
Dates: novembre

• Programa Treballa a...
dues sessions sobre com abordar una entrevista de feina i l’elaboració del cV
Dates: 26 i 27 de febrer, 26 i 27 de març i 7 i 8 de maig, de 9 h a 13 h. 

• Llei de la dependència
Sessió informativa per conèixer quina implicació tindrà l’entrada en vigor de la llei 
de la dependència al 2015 en les feines relacionades amb l’àmbit de la dependència.   
Data: 19 de març de 10 h a 14 h

• Reconeixement de l’experiència laboral per a l’assoliment de la qualificació professional
Sessió informativa per donar a conèixer el procés de reconeixement acadèmic dels 
treballs o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
Data: 16 de juliol, de 10 h a 14 h

• Recerca de feina a les xarxes socials
conèixer les eines per construir els nostres perfils i xarxes professionals.
Data: 30 d’abril, de 9.30 h a 13.30 h

Mes informació: Servei de promoció econòmica. joan XXiii 2-8
promocio@premiademar.cat - tel. 93 741 74 01 ext. 2000



Premià demana una estació de 
tren més accessible i segura
L’Ajuntament proposa reobrir el pas soterrat existent per sota l’N-II

Els representants dels grups municipals i de la plataforma Estació Premià tallant la via el passat 23 de desembre. 

Control al semàfor
entre els dies 13 i 19 de gener, els mossos d’esquadra de premià 
de mar van dur a terme una campanya de control de distrac-
cions amb especial atenció al pas de vianants i al semàfor que 
hi ha a la carretera n-ii a l’alçada de l’estació de renfe. Segons 
informacions facilitades pel propi cos de mossos d’esquadra, 
en aquest període de temps es van denunciar fins a 29 conduc-
tors per no respectar el semàfor, una mitjana de més de quatre 
cada dia. la infracció implica una denúncia de trànsit amb una 
sanció per un import de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del 
permís de conduir. d’altra banda, els mossos d’esquadra de 
premià de mar van destacar que hi ha un gran nombre d’usua-
ris del transport públic que no utilitzen ni el pas de vianants ni 
el pas subterrani per creuar la carretera amb el perill que això 
suposa per a la seva integritat física. en aquest cas, tot i que 
l’acció podria ser denunciada, els agents del cos policial català 
van optar per advertir els infractors com a mesura de conscien-
ciació i no imposar-los una sanció econòmica.



A dalt, la rotonda de Torrent Malet i, a sota, la plaça de Calasparra
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El projecte del Consell Escolar es va presentar als alumnes en un acte a l’Espai l’Amistat 
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Imprès en paper reciclat

oficina d’atenció al ciutadà (oaC)

93 741 74 00

Telèfons d’interès

Telèfons d’urgències i emergències

Oficina Municipal d’Informació 93 752 91 90
al Consumidor
Fax Ajuntament 93 741 74 25
Organisme Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis personals 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 678 428 632
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
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

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 93 326 89 01
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
Enllumenat públic (SECE) 617 369 820

COMPANYIES DE SUBMINISTRAMENT
I SERVEIS. AVARIES
SOREA (servei d’aigües) 93 752 28 91 - 93 752 28 92
Avaries aigua 900 304 070
ENHER (oficina de servei) 93 752 39 70
Avaries 900 770 077

GAS NATURAL (urgències) 900 750 750
CESPA (recollida mobles vells i neteja) 93 751 00 96

SECE-MOSECA (enllumenat públic) 93 398 71 61
Deixalleria 93 751 27 66

Farmàcies de guàrdia > Març 2014
Farmàcia Barniol. Sant Antoni, 31. T. 93 751 04 44
Farmàcia Buenache. Gran Via, 242. T. 93 752 04 88
Farmàcia Gaza. Gran Via, 136. T. 93 752 08 88. 93 7521 58 00
Farmàcia Pueyo. La Riera, 16. T. 93 7752 90 42
Farmàcia Rodríguez. Mallorca, 18. T. 93 751 18 74
Farmàcia E. Viayna. Plaça, 94. T. 93 751 51 94
Farmàcia P. Viayna. Gran Via, 195. T. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente. Joan Prim, 84. T. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell. Passeig S. J. Baptista de la Salle, 6. T. 93 754 76 66

Febrer
24. P. Viayna
25. G.Barniol
26. G. Rosell
27. Rodríguez
28. E. Viayna
Març
1. J.Pueyo
2. J. Pueyo
3. E. Gaza
4. A. Buenache
5. G. Barniol
6. G. Rosell
7. Rodríguez
8. P.Viayna
9. P.Viayna
10. E. Viayna
11. E. Gaza
12. A. Buenache

13. G: Barniol
14. G. Rosell
15. Rodríguez
16. Rodríguez
17. E. Garcia
18. J. Pueyo
19. E. Gaza
20. A. Buenache
21. P. Viayna
22. E. Viayna
23. E. Viayna
24. G. Barniol
25. G. Rosell
26. E. Gaza
27. J. Pueyo
28. Rodríguez
29. E. Gaza
30. E. Gaza
31. A. Buenache 

Dies i farmàcies de guàrdia



M I R A D E S
Passejant entre el cel i la terra

R A M O N  M A R T Í N E Z





A dalt, El principi d’Arquimedes i, a sota, El crèdit. 

 

  

  



El cartell d’aquesta edició de la Festa Major d’Hivern presenta una zebra multicolor



A l’esquerra, una comparsa, la foguera a la plaça dels Països Catalans i una imatge de l’ambient al carrer. A la dreta, els Penjaculpes i el Ball de la Disfressada.
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Alcázar, Fernández i Avellaneda, després d’aconseguir les medalles. 

Un desfibril·lador extern automàtic.  



 
 


