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“Procurem mantenir activitat durant tot l’any”
Gaietà pinyol parla dels orígens, evolució i moment actual dels amics
de la Sardana, que enguany commemoren el 65è aniversari. 

12-20 de desembre:
consulta popular
Can Sanpere

Tarifes especials
al C-14
els menors de 18 anys, majors
de 65 o amb alguna discapacitat
viatjaran gratuïtament 

Aprovades les
ordenances fiscals 
el proper any 2015 els
premianencs tornaran a
veure reduïda la pressió fiscal

Obres a la vil·la
romana de Can
Ferrerons
els treballs permetran
l’obertura del jaciment
al públic, prevista per
abans de la primavera 

Més de 60
esportistes
homenatjats
la Gala de l’esport premianenc
fa un reconeixement als
campions de la temporada
passada 
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els premianencs podran dir la seva sobre si estan a 
favor o no que s’expropiï  l’espai que ocupa can San-
pere per destinar-lo a zona verda i equipaments. la 
consulta popular, la primera a premià de mar,  es farà 
del 12 al 20 de desembre i el vot podrà ser de manera 
presencial o a través d’internet. mentrestant, es farà 
una campanya d’informació perquè els premianencs 
puguin conèixer com funcionarà tot el procés de la 
consulta i també què suposaria l’expropiació del ter-

reny, valorada en 3,9 milions d’euros i què suposaria 
no fer-la. la campanya anirà acompanyada de sessions 
informatives i debats perquè els partits polítics, enti-
tats, associacions, plataformes, o  grups i moviments 
socials interessats en la consulta sobre can Sanpere 
puguin donar a conèixer a la ciutadania les seves posi-
cions. dissabte, 20 de desembre, a partir de les 12 del 
migdia, es farà l’escrutini i el recompte de paperetes 
en un acte públic a l’espai l’amistat.

La consulta de Can Sanpere serà la primera que es fa a Premià de Mar

pàg. 5
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“La participació ciutada-
na en els grans temes ja 
és una realitat. Preparem 
aquesta consulta amb mol-
ta il·lusió, contents d’ha-
ver assolit un compromís 
i convençuts que serà la 
primera però no l’última”.

Antoni Subirà
CIU

“És el moment d’infor-
mar-se, decidir, participar 
i votar en la consulta po-
pular sobre un tema cab-
dal per al futur model de 
ciutat de Premià. Una opi-
nió i una decisió que ha de 
ser dels veïns i veïnes”.

Tomás Esteban
PSC

“Claro que queremos la 
consulta, pero nuestra pri-
oridad es la expropiación. 
Ahora tenemos la volun-
tad, la capacidad económi-
ca y el consenso político 
para que por fin Premià 
tenga un pulmón verde”.

Patrick Cruz
PP

“A Premià necessitem un 
pulmó verd que permeti 
oxigenar el poble. I pensem 
que Can Sanpere és una de 
les darreres oportunitats 
per aconseguir-lo. Farem 
campanya pel sí a l’expro-
piació, ben convençuts”.

Joan ribet
CP-PA

“Des d’ICV-EUiA creiem 
que el nostre Ajuntament 
en aquests moments pot 
assumir el cost econòmic 
de l’expropiació de Can 
Sanpere, per això diem 
Sí a l’expropiació de Can 
Sanpere”.

Alfons Barreras
ICV-EUiA-E

El ple municipal aprova la consulta
popular sobre l’expropiació
de Can Sanpere
La consulta es farà del 12 al 20 de desembre i el vot podrà
ser electrònic o presencial
el ple municipal d’octubre va 
aprovar, amb els vots de CiU, 
PSC, CP-PA i ICV-EUA-E i 
l’abstenció del PP, convocar  la 
consulta popular per conèixer 
l’opinió dels premianencs so-
bre l’expropiació de l’espai que 
ocupa l’antiga fàbrica de can 
Sanpere. aquest espai està 
destinat a zona verda i equipa-
ments públics pel pla d’orde-
nació urbanística municipal 
(poum) aprovat l’any 2010.

els fets que han portat a la 
convocatòria d’aquesta con-
sulta vénen de lluny, però el 
fet desencadenant va ser la 
imminència de la sentència 
que ha de resoldre la impug-
nació, per part del propietari 
dels terrenys, de les previsi-
ons de l’actual poum.

en cas que la sentència fos 
desfavorable a l’ajuntament  (i 
per tant favorable al propietari 
dels terrenys)  hi hauria l’op-
ció de mantenir l’espai lliure 
a través de l’expropiació dels 
terrenys per causa d’interès 
social. l’expropiació suposa, 
d’una banda, garantir la des-
tinació de zona verda i equi-
paments prevista al poum i 
d’una altra  un impacte sobre 
els recursos econòmics muni-
cipals de 3.945.936 euros, el 

preu en què actualment està 
valorat el terreny. tot plegat 
té unes conseqüències soci-
als importants en un munici-

pi com premià de mar, on hi 
ha una gran densitat de po-
blació i una mancança d’es-
pais lliures.

tenint en compte la impor-
tància d’aquesta decisió,  l’ajun-
tament vol conèixer l’opinió 
dels premianencs a través d’una 

consulta popular, una eina de 
participació ciutadana regulada 
al reglament municipal de go-
vern obert i participació.

L’espai de Can Sanpere ocupa una superfície de 9.495 m2
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Qui pot votar?
Poden votar totes les persones que el dia 8 d’octubre de 2014 tinguin més de 
setze anys, estiguin inscrites en el padró municipal de premià de mar i a més 
compleixin un dels requisits següents:

– tenir nacionalitat espanyola.
– Ésser ciutadans membres de la unió europea, islàndia, liechtenstein, noru-
ega o Suïssa.
– tenir la residència legal a espanya.

Com es pot votar?
la votació es podrà fer per via electrònica a través d’internet o de manera 
presencial a qualsevol de les urnes que s’habilitaran a diversos equipaments 
municipals.

totes les persones amb dret a vot rebran a casa un sobre amb un llibret informa-
tiu, una targeta identificativa i la targeta de vot amb el seu sobre corresponent.

Vot presencial: 
es podrà votar des de les 9.30 h del divendres 12 de desembre fins a les 12 h 
del dissabte 20 de desembre, a qualsevol dels equipaments públics on hi haurà 
ubicades les meses: 
• Centre Cívic: c/ Esperança, 19-21
• Biblioteca Martí Rosselló: carretera de Vilassar de Dalt, 100
• Pavelló Municipal: Camí del mig, 62
• Edifici del Gas: c/ Joan XXIII, 2-8
• Escola Municipal de Música: Carretera de Vilassar Dalt, 52

Per votar caldrà portar:
el dni o document d’identitat de la persona que vota.

la targeta identificativa que s’haurà de lliurar als membres de la mesa.

el sobre i la targeta de vot, on s’haurà marcat amb una creu la preferència de 
vot: SÍ, no (o en blanc).  

només es podrà votar en una mesa i no s’admet la delegació del vot.

en cas que una mateixa persona voti per internet i presencialment, el vot per 
internet quedarà anul·lat abans de l’escrutini. 

Vot per internet:
es podrà votar per internet entrant al web municipal www.premiademar.cat  
des de les 9 h del divendres 12 de desembre fins a les 12 h del dissabte 20 de 
desembre, en qualsevol moment del dia i de manera ininterrompuda.

per poder utilitzar aquest canal cal introduir el número de dni o document 
d’identificació i la clau de pas facilitada a la targeta identificativa.

l’ajuntament posarà ordinadors a disposició de les persones interessades al 
centre cívic i a la biblioteca martí rosselló.

dissabte dia 20 de desembre, a partir de les 12 h, es farà l’escrutini i recompte 
de paperetes en un acte públic a l’espai l’amistat.

Quina és la pregunta que s’ha
de respondre?
el text i la pregunta que hi haurà a les paperetes de vot seran:

“El planejament urbanístic vigent a Premià de Mar qualifica 
l’espai ocupat per l’antiga fàbrica de Can Sanpere com a zona 
verda i equipaments. El propietari impugnà aquesta qualificació 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si la 
sentència li fos favorable, una forma de garantir l’ús públic de 
l’espai és expropiar-li per un preu que, en cas de no haver-hi 
acord, serà determinat pels Tribunals.

Esteu d’acord que l’ajuntament expropiï els terrenys
de l’antiga fàbrica Can Sanpere per destinar-los a zona verda
i equipaments públics?”

la resposta podrà ser SÍ, no, o en blanc.

Entrada exterior de la fàbrica *

Façana actual de Can Sanpere

Sala de treball de l’antiga fàbrica *
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On puc obtenir la informació
necessària per decidir el meu
sentit del vot?  
la consulta anirà acompanyada d’una campanya informativa i de debat públic 
perquè tots els premianencs puguin tenir accés a tota la informació i documen-
tació relacionada amb la consulta. la campanya d’informació i debat públic 
s’iniciarà el dia 3 de novembre i durarà fins que finalitzi el procés de consulta. 

els canals a través dels quals es podrà tenir accés a aquesta informació seran 
els següents: 
• Informació completa i actualitzada a través del web municipal www.premia-
demar.cat i www.consultacansanpere.cat
• Ràdio Premià de Mar: oferirà espais específics sobre la consulta a les entitats 
i grups municipals, així com debats. 
• Butlletí Municipal Vila Primilia.
• Xarxes socials (facebook i twitter de l’ajuntament i de ràdio premià de mar).
• Pantalles informatives ubicades als equipaments municipals.
• Llibret informatiu amb un resum dels informes municipals que van servir de 

fonament a la convocatòria de la consulta. inclourà un espai perquè els grups 
municipals, la plataforma can Sanpere 100% públic, la coordinadora de veïns 
i els propietaris del terreny puguin manifestar el seu posicionament.
• Sessions informatives obertes a tothom.
• Debats perquè els partits polítics, entitats, associacions, plataformes i  grups o 
moviments socials interessats en la consulta sobre can Sanpere puguin donar 
a conèixer les seves posicions.

Quines garanties hi ha que
el procediment serà totalment
seriós i transparent? 
tot el procés comptarà amb una Comissió de Seguiment i Control que s’encar-
regarà de vetllar per la claredat, la transparència i l’eficàcia. estarà formada per 
23 persones, 11 a proposta de l’ajuntament i 12 a proposta ciutadana. un segon 
òrgan, anomenat comitè de consultes ciutadanes, s’encarregarà de resoldre 
els conflictes i els problemes d’interpretació que puguin aparèixer durant el 
procés de consulta.

Preguntes freqüents:
Com puc saber si puc votar?
Rebràs una targeta d’identificació abans del 5 de 
desembre. Si no la reps pots adreçar-te a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, a la plaça de l’Ajuntament 1, te-
lèfon 937417400 on et tramitaran un duplicat.

Què puc fer si no he rebut o he perdut el sobre amb la 
targeta d’identificació i la informació?
La documentació es fa arribar a l’adreça que consta al 
Padró Municipal.
En cas de no rebre la targeta o si es perd o deteriora, 
es pot demanar un duplicat fins al 16 de desembre, 
mitjançant escrit presentat a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana. L’Ajuntament t’ha de lliurar una nova targeta en 
un termini màxim de dos dies, que anul·la la targeta 
no rebuda, perduda o deteriorada.

Tinc l’obligació d’anar a votar a la mesa més propera 
a casa meva?
No, es pot anar a votar a qualsevol de les 5 meses que 
hi haurà distribuïdes a tot el municipi. 

Què haig de portar per poder votar?
Si vols votar presencialment, necessites identificar-te 
i per tant caldrà portar el DNI o el passaport o la targe-
ta de residència així com la targeta d’identificació que 
t’haurà enviat l’Ajuntament.
Si vols votar per internet, et caldrà la targeta d’identi-
ficació amb la contrasenya i el número del teu docu-
ment d’identitat.

Què puc fer si no sóc a Premià els dies de la Consulta?
Sempre i quan reuneixis els requisits per votar, po-
dràs emetre el teu vot per internet des d’allà on siguis. 
Només necessites la contrasenya que t’haurem fet ar-
ribar al domicili d’empadronament i el número del teu 
document d’identitat.

Puc votar si visc a Premià però no m’he empadronat?
Les persones que estan legitimades per votar són 
aquelles que el 8 d’octubre de 2014 estiguin inscrites 
al Padró Municipal. En cas de no està inscrit al padró 
no es podrà votar.

Vull formar part de les meses, hi ha voluntariat? Com 
m’hi puc apuntar?
Les meses per a la consulta es componen per un màxim 
de 3 persones. Dues d’elles escollides aleatòriament del 
Padró o voluntàries, i una persona de la plantilla municipal 
nomenada per l’Ajuntament. Si vols formar part del volun-
tariat de les meses, només cal que omplis el formulari que 
trobaràs a www.premiademar.cat/formulari-meses-consul-
ta-cansanpere i l’Ajuntament es posarà en contacte amb tu.

On puc trobar tota la informació i debats previs a la 
setmana de votació?
Tant al web municipal www.premiademar.cat com a 
www.consultacansanpere.cat trobaràs l’agenda on 
s’anunciarà el calendari d’actes.

He pogut votar presencialment i per internet. És nor-
mal?
Sí, és normal. El sistema permet que una mateixa per-
sona pugui votar per internet i presencialment. Tot i 
així, en el moment de l’escrutini es creuaran les dades 
i en els casos de doble vot s’anul·larà el vot efectuat 
per internet i prevaldrà el vot presencial; el secret de 
vot sempre està garantit.

Com es farà el recompte de vots?
L’escrutini i posterior recompte de vots es farà davant 
dels membres de les meses, membres de la Comissió 
de Seguiment i Control i l’empresa responsable del 
vot electrònic.

Qui ha convocat la consulta?
La consulta ha estat convocada per l’Ajuntament de 
Premià de Mar, amb el suport del Ple Municipal: vots 
a favor de CiU, PSC, CP-PA i ICV-EUA-E i l’abstenció del 
PP.

La consulta és vinculant?
L’ordenament jurídic considera que els canals de parti-
cipació ciutadana són consultius, per tant no vinculants. 
Tot i així, la voluntat política de l’equip de govern és res-
pectar els resultats de la consulta de Can Sanpere.

Com puc retornar un sobre amb la documentació per 
votar que no va al meu nom?
Si reps un sobre que no és teu, el pots retornar a l’OAC, 
ells el faran arribar a qui correspongui.

Grup de treballadors de Can Sanpere, anys 60 *

* Aquestes fotos pertanyen al llibre Can Sanpere, El final de la indústria tèxtil a Premià de Mar, de Jose M. Navarro i Rafael Navarro i editat per Compagina Comunicació. 
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El C-14, gratuït per als menors
de 18 anys, majors de 65
o persones amb discapacitat
des del 3 de novembre, els usu-
aris de la línia d’autobús c-14 
majors de 65 anys, menors de 
18 o que tinguin reconegut un 
grau de  discapacitat igual o su-
perior al 33% hi poden viatjar 
de manera gratuïta. per poder 
gaudir d’aquesta gratuïtat s’ha 
de disposar d’una targeta que es 
facilita des de l’ajuntament. per 
obtenir-la cal adreçar-se a l’oac 
(plaça de l’ajuntament, 1), apor-
tant original i fotocòpia del dni 
i si s’escau el document acredi-
tatiu de la discapacitat. les tar-
getes es lliuren al moment i són 
personals i intransferibles.

la línia c-14 uneix els dife-
rents barris de premià de dalt 
amb premià de mar, l’estació 
de renfe i la platja.

S’aproven les ordenances
fiscals per al 2015

el proper any els premianencs tornaran a veure reduïda la pres-
sió fiscal, sobretot en la taxa de recollida de la brossa i en l’ocu-
pació de la via pública. 
les principals modificacions de les ordenances i preus públics 
són les següents:

Impost sobre béns immobles:
es modifica el tipus impositiu a la baixa, que passa del 0,99% 
al 0,92%, per tal de no augmentar la pressió fiscal que es pugui 
produir per la variació en la reducció de la base com a conse-
qüència de la revisió cadastral. En aplicació de la Llei 16/2013 
de 29 d’octubre aquest tipus només s’aplicarà als immobles de 
la meitat més baixa del valor cadastral del municipi. a la resta 
d’immobles se’ls aplicarà un tipus del 0,964.
de cara al 2015 es preveu una partida per subvencionar el paga-
ment d’aquest impost a les persones i famílies amb dificultats 
econòmiques.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
els beneficis fiscals obligatoris aplicats a les persones amb un 
grau de discapacitat igual o superior al 33% s’equiparan als de 
pensionistes amb incapacitat permanent.

Construccions, instal·lacions i obres: 
S’especifica el procediment per sol·licitar la devolució dels im-
ports satisfets a compte quan finalment no es fan les obres. 
S’actualitzen els mòduls segons els publicats pel col·legi d’ar-
quitectes de catalunya.

Ocupació de la via pública: 
per als guals es manté la quota de les entrades de vehicles amb 
una capacitat de fins a 25 places i es redueix a partir d’aquesta 
xifra. en relació a l’ocupació de taules i cadires es creen tres mò-
duls diferents en funció de les taules i cadires que es demanin, 
d’acord amb l’ordenança reguladora de les terrasses aprovada 
recentment. també varien les temporades en què es poden sol-
licitar. en relació  amb l’any anterior, les quotes baixen en la 
majoria dels seus conceptes. 

Recollida, tractament i eliminació de residus urbans domiciliaris: 
es varia la quota tributària, que baixa de 100 € a 95 € per als 
blocs de pisos entre mitgeres i de 165 € a 157 € per als xalets o 
habitatges aïllats.

Gestió de residus comercials: 
es substitueix la quota única que hi havia fins ara per un nou 
servei de recollida adaptat a les necessitats, tipus i quantitat 
de residus que genera cada comerç. en la majoria de casos 
aquest nou sistema suposarà una reducció de la quota que es 
pagava fins ara.

Les noves taxes i impostos es van aprovar amb
els vots de CiU i PSC i amb les abstencions
de PP, CP-PA i ICV-EUA-E 

Obres als carrers Enric Granados i Eixample
el mes d’octubre han començat els treballs de millora del paviment de la calçada del carrer en-
ric Granados, entre la riera de premià i la ctra. de vilassar de dalt. el projecte inclou també la    
millora del clavegueram en el tram comprès entre el carrer de la plaça i elisenda de montcada; i 
la renovació de la xarxa d’aigua potable en el tram comprès entre el carrer de la plaça i el carrer 
dr. Fleming. les obres tenen un cost de 289.696,42 € (iva inclòs) i es preveu que duraran un 
màxim de 5 mesos. els treballs afecten 
el trànsit del carrer enric Granados i 
a mesura que vagin avançant s’anirà  
informant dels trams pels quals no es 
podrà circular a través de la senyalitza-
ció corresponent 

d’altra banda, a finals d’octubre van 
començar també les obres de renovació 
i millora del tram del carrer eixample 
entre els carrers esperança i aurora. 
els treballs consistiran en una millora 
general del carrer, que passarà  a ser de 
prioritat invertida (els vianants tindran 
prioritat), alhora que es renovaran els 
serveis d’aigua, xarxa de  baixa tensió, 
enllumenat públic, telefonia i clavegueram. les obres tenen un cost de 113.205,40 € (iva inclòs) 
i la a durada prevista és de tres mesos. mentre durin els treballs no es podrà circular per aquest 
tram del carrer ni pel carrer aurora entre eixample i Francesc moragas, amb excepció dels vehi-
cles que hagin d’entrar o sortir del gual.

Tram del carrer Enric Granados
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Campanya comercial amb
entrades de cinema 2x1 
l’associació de comerços associats de premià ha engegat una 
campanya sota el lema “comprar a premià és de pel·lícula” 
que permetrà aconseguir entrades 2x1 per anar al cinema a 
l’espai l’amistat.

la campanya, organitzada amb la col·laboració de l’ajunta-
ment i l’espai l’amistat,  aposta per buscar sinergies entre el co-
merç i la cultura i fer que la gent gaudeixi del cap de setmana a 
premià de mar, on hi ha una bona oferta tant comercial com d’oci.

els comerços adherits a la campanya es poden consultar a 
www.comercpremia.blogspot.com. els vals 2x1 permeten esco-
llir la pel·lícula i el dia, amb excepció dels dies de l’espectador. 

Concert didàctic de la Banda
de Música de Premià
la banda de música de premià de mar, en el seu afany per in-
novar i crear nous projectes, està treballant en un concert de 
creació pròpia. l’entitat organitzarà un concert didàctic adreçat a 
nens i nenes d’entre 3 i 6 anys, amb l’objectiu d’apropar  la músi-
ca de banda als infants i  gaudir en família de la música en direc-
te. durant del concert els infants seran protagonistes i podran 
gaudir d’historietes amb trames i músiques de diversos estils.

el concert didàctic s’oferirà el dissabte dia 15 de novembre a 
les 18 hores a l’espai l’amistat.

Comencen els treballs per
obrir el jaciment romà al públic
els treballs consistiran en la remodelació de l’entrada, una ram-
pa d’accés i la creació d’un circuit per visitar l’interior del jaci-
ment, a més de la construcció d’una recepció, la corresponent 
senyalització i la neteja i l’estudi dels paraments existents.

l’import total de l’obra ascendeix a 164.954,28 € (iva inclòs) 
i s’inclou dins el pla de barris, per la qual cosa compta amb una 
subvenció de la Generalitat de catalunya d’un 50%. a banda, 
també rebrà una subvenció de 52.340 € per part de la diputació 
de barcelona. els treballs aniran a càrrec de l’empresa calam 
tapias Sl, que gaudeix de la màxima qualificació de la Genera-
litat per treballar en jaciments arqueològics. es preveu que les 
obres acabaran durant el proper hivern.

Can Ferrerons, declarat bé
cultural d’interès nacional
el Govern català ha aprovat declarar bé cultural d’interès naci-
onal l’edifici octagonal romà de can Ferrerons. aquesta vil·la 
és un cas únic a catalunya i pràcticament a la Hispània roma-
na i al conjunt de l’occident de l’imperi romà, ja que existei-
xen molt pocs edificis octagonals a la península ibèrica.

Martí, el gegant adaptat
El nou gegant Martí està preparat perquè el puguin portar
persones discapacitat física o sensorial
la tarda del 4 d’octubre es va 
fer la presentació oficial del 
nou gegant martí. l’acte de 
presentació va començar amb 
una concentració a la plaça 
de l’ajuntament i va finalitzar 
a la plaça de la Sardana, on 
es va fer el bateig d’en mar-
tí, apadrinat per en pigat i la 
lucía, gegants de vilassar de 
mar. el moment més emoci-
onant de l’acte va ser quan el 
nou martí, després d’haver re-
but la forca i el barret del seu 
predecessor, va fer el seu pri-
mer ball portat per una repre-
sentant de l’entitat Segle XXI 
i acompanyat dels gegants es-
ter i omar. 

el nou martí està preparat 
perquè el puguin portar per-
sones amb cadira de rodes, ja 
que disposa d’unes rodes per 
facilitar el seu desplaçament, 
a més d’uns ancoratges ex-
tensibles perquè s’hi puguin 
agafar cadires de rodes de 
diverses mides. per a les per-
sones amb discapacitat audi-
tiva, el gegant disposa d’uns 

pilots lluminosos que s’acci-
onen des de fora i permeten 
indicar al geganter cap on ha 
d’anar. les  persones amb dis-
capacitat visual també podran 
portar el gegant, ja que aquest 
compta amb un sistema de 
megafonia a l’interior que 
permet seguir les indicacions 
de direcció i/o ritme que es 
donen en cada moment des 
de l’exterior.

l’acte va comptar amb les 
intervencions de l’alcalde, 
miquel buch; el representant 
de l’àrea de benestar Social 
de la diputació de barcelona, 
pep llop; la presidenta de de-
bòlit, elvira renyé; la repre-
sentant de Segle XXI, Grup 
de Suport a la Gent diferent, 
mercè pérez; i, en nom de la 
colla dels Geganters, Susan-
na martínez.

El nou Martí a punt de fer el seu primer ball
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Joves del projecte Jovsite lliuren el material
recollit a Càritas de Premià de Mar

El .MEP presenta les visites especials i rutes 
de recerca per Premià de Mar

el projecte jovsite, elaborat pels alumnes de 3r 
d’eSo de l’institut de premià de mar, va ser el gua-
nyador de l’edició de l’ajuntament jove d’enguany. 
entre les diverses activitats organitzades hi havia 
sessions de cinema, una festa de l’escuma, una 
guerra d’aigua i dues sessions de discoteca i chill out.

el projecte incorporava també una vessant 
social amb incidència en una entitat social del 
municipi. després d’analitzar amb la taula 
d’inclusió Social quines necessitats hi havia 
més immediates es va determinar que càritas 
premià de mar necessitava productes de neteja i 
higiene personal com ara sabó, xampú, pasta de dents, raspalls de dents, etc. 

els joves autors del projecte jovsite van proposar que per poder accedir a les activitats s’hagués de 
fer una aportació solidària en aquest sentit i el resultat va ser molt satisfactori. les activitats es van 
fer del 23 al 26 de juliol i posteriorment es va lliurar tot el material recollit a càrites premià de mar. 

la principal novetat és que aquestes activitats es desenvoluparan tant a dins del museu de l’es-
tampació de premià de mar, a l’antiga fàbrica del Gas, com en diferents indrets de premià de 
mar, molts cops sorprenents i desconeguts.

així, les “visites especials” serviran per descobrir aspectes diferents del .mep, capítols histò-
rics interessants o, fins i tot, la forma com es fa recerca al .mep per aconseguir esbrinar tot tipus 
de detalls arqueològics o lligats amb el passat més recent de la nostra vila. 

en paral·lel amb les visites especials, el .mep posa en marxa l’activitat “el museu cerca...”, 
recorreguts guiats per descobrir aspectes inèdits i molt interessants sobre premià de mar. 

Properes activitats previstes: 

Diumenge 16 de novembre, 12 h, al MEP
Visita especial al Museu: els secrets dels colorants
voleu saber quins colorants per a teixits s’empraven des del neolític fins a l’actualitat? 
preu: 4 € (entrada gratuïta presentant el val de promoció)

Diumenge 30 de novembre, de 12 a 14 h, al MEP
El Museu cerca… les cases senyorials de Premià
recorrerem premià tot cercant les antigues cases senyorials que tenim al poble!
cal portar calçat adequat. activitat gratuïta

nova exposició temporal

Es podrà veure al .MEP fins al febrer i ressegueix la història
dels camins del pessebre de Sant Mateu
el diumenge 23 de novembre, 
a les 12 h, s’inaugurarà la nova 
exposició temporal al .mep, a 
l’antiga fàbrica del Gas: Els ca-
mins del Pessebre. coincidint 
amb la inauguració, es fa la 
presentació, al museu de l’es-
tampació de premià de mar, 
del llibre i documental Els 
camins del pessebre: Can Ga-
llemí 1971 – Sant Mateu 2014, 
que representa la culminació 
de la feina feta durant més de 
dos anys de treball i recerca 
en què han col·laborat mol-
tes entitats i persones a títol 
individual. És el compliment 

de molts esforços encapçalats 
pel col·lectiu el bou i la mula 
i dirigits per jordi montlló.

l’exposició ressegueix la his-
tòria dels camins del pessebre 
de Sant mateu, una tradició 
que es remunta a 1971, amb 
una mostra inèdita en la qual 
es reuneixen tots els pessebres 
que han sobreviscut al pas del 
temps. el guió de l’exposició 
complementa a la perfecció tant 
el llibre com un documental 
amb el mateix nom, que també 
s’estrenarà el 23 de novembre,  
i que mostra els orígens de la 
plantada del pessebre de Sant 

mateu i el contextualitza dins 
una tradició més àmplia de l’ex-
cursionisme català.

paral·lelament, el .mep 
proposa a tots els infants de 
premià de mar que inter-
pretin el seu nadal amb un 
dibuix en format a4 i que el 
portin a l’antiga fàbrica del 
Gas. tots els dibuixos que es 
rebin s’exposaran al museu i 
també virtualment, a través 
del Facebook del .mep (face-
book.com/museuestampacio)

l’exposició Els camins del 
Pessebre restarà oberta cada cap 
de setmana fins al 2 de febrer.

Guanyadors del concurs
d’aparadors de la Festa Major

Júlia i Mariona Rubio de Joguines Rubio

D’on va sorgir la vostra participació al concurs?
Sempre que hi ha ocasió, per exemple per la castanyada, nadal, 
Setmana Santa… ens agrada fer aparadors i la gent el ve a veure. en 
saber que es feia aquest concurs ens hi vam apuntar de seguida.
Us esperàveu el premi?
volíem fer alguna cosa que impactés, però, i sobretot, ens feia 
molta il·lusió participar-hi, independentment de si guanyàvem 
o no. vàrem tenir la sort que el nostre aparador va agradar i 
vam obtenir el premi.
Sou la segona generació d’una botiga que el 2017 farà 50 anys. 
Com heu après a fer aparadors?
la mare és qui sempre té la idea i nosaltres n’hem anat apre-
nent. en aquest cas ens va suggerir de fer un vaixell pirata que 
ocupés tot l’aparador i causés impacte a tothom. 

Carmen Sánchez de C de Carmen

Fer un aparador d’aquestes característiques no és fàcil. Què us 
va portar a presentar-vos al concurs? 
Quan vam saber que es feia el concurs el meu marit i jo ens hi 
vam posar de seguida. era la primera vegada que es feia i és im-
portant que el comerç col·labori i participi en iniciatives noves. 
em va semblar una bona idea. 
Us imaginàveu que guanyaríeu el premi?
Ho vam fer pensant que  podíem guanyar perquè la veritat és 
que ens va quedar molt bé. Ho vam fer tot nosaltres amb mate-
rials reciclats, sense comprar res. 
Què necessita el comerç premianenc?
el comerç passa per un moment complicat i els comerciants 
estan en general desencantats. convenen incentius per ajudar 
a revitalitzar-lo i fer un pas endavant. un poble sense comerç 
és un poble sense vida.

Escolteu les entrevistes de Ràdio Premià de Mar:

Joguines
Rubio C de Carmen

Moment del lliurament del material

durant la Festa major, per primera vegada es va fer un concurs 
d’aparadors centrat en la temàtica dels pirates i premianencs. 
joguines rubio va obtenir el premi omar, atorgat per votació 
popular, i c de carmen el premi martí, atorgat pel jurat.

La tardor porta al .MEP tot un ventall de noves activitats gratuïtes
adreçades a tota la família
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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) 93 472 91 03
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 42 86 32
Piscina Municipal 93 754 90 56
Oficina de Català 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

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
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 902 250 370

EnHEr (oficina de servei) 93 752 39 70
Avaries 900 77 00 77

GAS nATUrAl (urgències) 900 75 07 50

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 > Novembre  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. 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo. La Riera, 16. T 93 752 90 42 
Farmàcia rodríguez. c/ Mallorca, 18. T. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna. Plaça, 94. T. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna. Gran Via,195.Tel. 93 751 58 98
Farmàcia lorente. Joan Prim, 84.T. 93 754 72 00
Farmàcia G. rosell. Sant J.B. de la Salle, 6.T. 93 754 76 66 66

novembre 2014
1 E.Garcia
2 E.Garcia
3 A.Buenache
4 P.Viayna
5 G.Barniol
6 G.Rosell
7 E.Garcia
8 J.Pueyo
9 J.Pueyo
10 E.Viayna
11 E.Gaza
12 A.Buenache
13 P.Viayna
14 G.Barniol 
15 Rodríguez

16 Rodríguez
17 G.Rosell
18 E.Garcia
19 J.Pueyo
20 E.Gaza
21 Rodriguez
22 P.Viayna
23 P.Viayna
24 G.Barniol
25 G.Rosell
26 E.Garcia
27 J.Pueyo
28 Rodríguez
29 E.Viayna
30 E.Viayna

dies i farmàcies de guàrdia

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
93 741 74 00
Horari d’hivern (16 de setembre-15 de juny):
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14h.
Dimarts i dijous, de 9 a 19.30h

Horari d’estiu (16 de juny-15 de setembre):
De dilluns a divendres, de 9 a 14h

l’alcalde escriu

Editorial

del 12 al 20 de desembre els premianencs tenim una cita important: l’opor-
tunitat de votar a la consulta popular sobre l’expropiació de can Sanpere.
la rellevància d’aquest esdeveniment és doble. d’una banda permetrà 
als ciutadans poder dir la seva sobre el futur d’aquest espai de prop de 
9.500 m2 ubicat al bell mig de premià; i de l’altra perquè és la primera 
consulta popular que es fa al nostre poble i per tant suposa un pas im-
portant en la implementació de la participació ciutadana en els grans 
temes que afecten al municipi.

els propers dies tots els votants majors de 16 anys 
rebreu a casa tota la informació sobre la consulta, al-
hora que també hem habilitat l’espai web www.con-
sultacansanpere.cat. ara convé que tothom prengui 
consciència de la importància d’anar a votar i exer-
cir aquest dret democràtic, perquè el veritable èxit 
de la consulta dependrà, més que de cap altra cosa,  
de la implicació i la participació ciutadana.

la la vil·la romana de can Farrerons ha estat declarada bé cultural d’interès nacional (bcin).el jaciment, un cop museïtzat, actuarà com un re-
clam cultural i turístic de primer ordre. aquesta excel·lent notícia ens ha de fer reflexionar sobre si som prou respectuosos amb el nostre passat, si 
el coneixem, si som conscients del què hem estat i com podem afrontar millor el futur. volem imaginar com serà premià de mar i en volem ser part 
activa de la seva construcció. la consulta que portarem a terme ben aviat sobre el futur de can Sanpere és una oportunitat única per repensar la nostra 
ciutat en aquest context  d’efervescència social. És evident que aquest futur el volem per a tothom i sense excloure ningú, ni per la seva situació social 
ni personal, per això,ens alegrem de la nova imatge d’en Martí, gegant de la ciutat, adaptat ara per a  persones amb discapacitat física i/o sensorial.

cal destacar que el web de l’ajuntament de premià de mar ha obtingut per part del laboratori de periodisme i comunicació per a la ciutadania 
plural de la uab una puntuació del 100% en l’anàlisi sobre la transparència i les pràctiques comunicatives que ofereixen els webs municipals. la 
transparència és, aquí i arreu, més essencial que mai en les relacions entre els poders públics i la ciutadania. ens trobem en un moment en  que, es 
constata una crisi en el sistema de representació política i un elevat grau d’escepticisme o de desconfiança en el paper dels poders públics i dels seus 
gestors. l’opacitat incrementa la distància i la malfiança, mentre que la transparència pot ser un revulsiu i ajudar a canviar aquesta  tendència.
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Agenda d’activitats novembre
Divendres 7
Segon concert preliminar
del concurs Delayta’ns
concerts amb: Full equip,
malachi estereo, estramers
i Sas mash.
22.30 h, a la sala petita de l’espai 
l’amistat, entrada gratuïta
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Dissabte 8
7a Festa del Bolet 
de 10 a 20 h, a la plaça de l’ajun-
tament
Hi haurà mostra de bolets, tastet 
de bolets i un got de vi a 3 €.
passejada amb carro pel nucli 
antic a 1 €.
concurs de dibuix de bolets per 
a infants (fins a 12 anys), amb 
obsequi per a tothom i pintaca-
res gratuït.
Ho organitza: aveca

Visita guiada al Museu
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: mep 

Paella solidària
amb l’actuació musical dels 
amics de la Guitarra
de 13 a 15 h, a la plaça nova
preu: 5 €. inclou: paella, aigua, 
vi, pa, postres. 
el total de la recaptació es desti-
narà als projectes de les entitats 
de cooperació internacional de 
premià de mar.
els tiquets es podran adquirir el 
mateix dia.
Ho organitza: San-prem,
Kuwonku, premià amb
el Sàhara, associació tarija
Hi col·labora: ajuntament
de premia de mar, amics
de la Guitarra

Teatre: Achicories
de carlos be.
direcció: Helena tornero
22 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat teatre

Diumenge 9
Paleotaller: vine a conèixer
el món dels fòssils
12 h, al mep. preu: 8 €
Ho organitza: aecc

Teatre: Achicories
de carlos be.
direcció: Helena tornero
19 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat teatre

Dimarts 11
Auditori Viu
concert a càrrec d’alumnes de 
l’escola municipal de música
19.30 h, a l’auditori escola de 
música.
Ho organitza: escola municipal
de música

Divendres 14
Tercer concert preliminar
del concurs Delayta’ns
concerts amb: coet, pájaros,
Kinsale i bear beer.
22.30 h, a la sala petita de l’espai 
l’amistat, entrada gratuïta
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Dissabte 15 
Viu la història! Recreacions
històriques de la Guerra
de Successió (1702-1715)
Commemoració Tricentenari
1714-2014
a càrrec de miquelets
de catalunya
durant tot el dia, a la plaça nova
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar
Hi col·labora: comissió
del tricentenari

Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 €
(entrada gratuïta presentant
el val de promoció)
Ho organitza: mep 

Concert didàctic
concert adreçat a infants d’en-
tre 3 i 6 anys i a les famílies, a 
càrrec de la banda de música de 
premià de mar.
18 h, espai l’amistat
preu: 6,50 €. anticipada: 5,50 €
Ho organitza: banda de música
de premià de mar i ajuntament
de premià de mar 

Diumenge 16 
Visita especial al Museu:
els secrets dels colorants
activitat duta a terme dins dels 
actes de la Setmana de la ciència
12 h, al mep. preu: 4 €
(entrada gratuïta presentant
el val de promoció)
Ho organitza: mep

Ballada de sardanes
amb la cobla premià
12 h, a la plaça de l’ajuntament.
Ho organitza: regidoria
de Festes
Hi col·labora: amics
de la Sardana

Dimecres  19 
L’hora del conte:
Contes embruixats
a càrrec de Gemma ventura
18 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dijous 20
Concert de Santa Cecília
concert a càrrec d’alumnes de 
l’escola municipal de música 
per celebrar la diada de la patro-
na dels músics.
18 h, a l’auditori escola de música
Ho organitza: escola municipal
de música

Divendres 21
Presentació del llibre
Sobirania.cat
Commemoració Tricentenari
1714-2014
a càrrec de l’autor, Saül Gordi-
llo, amb la presentació de l’al-
calde de premià de mar, miquel 
buch, i de josep m Ganyet.
20 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Concert final del concurs
Delayta’ns
informació dels grups al web 
www.premiademar.cat/joventut
22.30 h, a la sala petita de l’espai 
l’amistat, entrada gratuïta
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Dissabte 22 i 29
Visita guiada al Museu
preu: 4 € (entrada gratuïta
presentant el val de promoció)
12 h, al mep
Ho organitza: mep

Diumenge 23
Presentació del llibre
Els camins del pessebre:
can Gallemí 1971-Sant Mateu
2014, de Jordi Montlló
a les 12 h, al mep. entrada lliure
a les 12.30 h, al mep, inaugura-
ció de l’exposició els camins del 
pessebre
Ho organitza: mep

Divendres 28
Concert recorregut per
la música dels de 1714
Commemoració Tricentenari
1714-2014
20 h, espai l’amistat
Ho organitza: Òmnium
cultural Secció premià de mar

Teatre: Pulmons
carlota olcina i pau roca es 
plantegen tenir un fill en aques-
ta peça del britànic duncan 
macmillan. premi a la peça més 
destacada de la cbS i guanya-
dora de l’off West end. Fer o 
no fer una persona, aquest és el 
dilema.
21.30 h, a l’espai l’amistat
preu: 20 €. anticipada o per in-
ternet: 18 €
Ho organitza: espai l’amistat

Diumenge 30
Country Els Mosqueters
d’11 a 14 h, a la plaça
de la Sardana
Ho organitza: aveca

El Museu cerca... Les cases
senyorials de Premià
recorrerem premià tot cercant 
les antigues cases senyorials que 
tenim al poble!
cal portar calçat adequat.
de 12 a 14 h, al mep. activitat 
gratuïta
Ho organitza: mep

Teatre Xarxa: sol amb lluna
de la companyia Sgratta
Què pot passar si de sobte es tro-
ben el dia i la nit?
18 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat teatre

PROGRAMACIÓ CINEMA
consulteu webs: 
www.elpatronat.org
www.espailamistat.cat

EXPOSICIONS
Salvador Puig Antich
exposició fotogràfica a càrrec de 
l’artista rubén Fogués
del 3 al 28 de novembre, al cen-
tre cívic.
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Exposició temporal
“Els camins del pessebre” 
del 23 de novembre de 2014 al 2 
de febrer de 2015,al mep
Ho organitza: museu de
l’estampació de premià de mar
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El futur de Can Sanpere, en mans dels premianencs
del 12 al 20 de desembre, tots els premianencs ma-
jors de 16 anys estem cridats a participar en la con-
sulta popular sobre can Sanpere. d’aquesta manera, 
els veïns podran dir la seva sobre si estan a favor o no 
que es tiri endavant l’expropiació d’aquest espai per-
què es pugui destinar a equipaments i a zona verda.

Fa molts anys que des de ciu reivindiquem i 
treballem per fer possible que can Sanpere sigui 
públic, sense cap cost per l’ajuntament.  i ara ens 
podem trobar davant la situació que un tribunal no 
ens ho permeti. És per això que l’octubre de l’any 
passat l’alcalde, miquel buch, va anunciar que, da-
vant d’aquesta situació, es treballaria per realitzar 
una consulta popular.

un tema d’aquesta magnitud requereix escoltar la 
veu de la ciutadania. tot i tenir majoria suficient al 
ple municipal teníem clar que no podíem prendre 
una decisió com aquesta sense tenir en compte què 
prefereix el poble. ara, el  pas més important serà 
que entre el 12 i el 20 de desembre els premianencs 
es pronunciïn. perquè, deixant de banda quin sigui 
el resultat de la consulta, el veritable èxit dependrà 
de la participació ciutadana. 

davant la pregunta “està vostè d’acord que l’ajun-
tament expropiï els terrenys de l’antiga fàbrica can 
Sanpere per destinar-los a zona verda i equipaments 
públics? “ des de ciu apostem per una  resposta 
afirmativa. perquè l’expropiació, que té un cost ele-
vat però és assumible gràcies al fet que l’ajuntament 
gaudeix d’una comptabilitat sanejada, és l’única op-
ció que permetrà esponjar el centre del poble i que 
tots els premianencs puguem gaudir d’aquest espai.

Transformem Premià salvant Can Sanpere
des de la nostra formació, no entenem can Sanpere 
únicament com el futur d’una pastilla de nou mil me-
tres quadrats al centre del poble, sinó com la darrera 
esperança que té premià d’esponjar el seu territori. 
el que per a alguns és només un objectiu de l’espe-
culació urbanística, una diana on enriquir-se més a 
costa dels altres, per al poble és la darrera esperança 
de dignificar un territori ofegat a base de ciment.

premià és un dels pobles amb major densitat de 
catalunya i dèficit de zones verdes i equipaments. no 
ens podem permetre ni un sol maó ni un sol habitatge 
més, i menys sabent que a premià hi ha més de 1.000 
habitatges buits.  l’equip de govern hauria de comen-
çar a aplicar les mocions de crida premianenca per re-
gular i censar els habitatges buits del nostre municipi; i 
la presentada conjuntament amb icv-eua, en nom de 
la paH, per trobar solucions negociades amb els bancs 
al drama de perdre de la llar per a moltes famílies.

des de crida, volem agrair a totes les persones que 
mitjançant la desobediència, el suport mutu i inici-
atives valentes, han aconseguit que puguem decidir 
el futur de cansanpere. eternament agraïts als movi-
ments socials, en aquest cas en forma de plataforma 
100%públic, que defensen amb les dents el que és 
i serà del poble. tant vosaltres, com els col·lectius 
que donen suport a la reivindicació així com els veïns 
i veïnes sou imprescindibles i sense vosaltres, can 
Sanpere avui tindria un futur encara més incert.

ara us demanem a tots, premianencs i premia-
nenques, que continueu defensant can Sanpere 
amb el vostre sí a l’expropiació, amb el vostre sí a un 
premià més habitable i millor.

Can Sanpere: consulta, participació i model de ciutat
des del pSc hem pres el compromís, abans de 
prendre cap decisió sobre el posicionament en una 
consulta a la qual donem tot el suport, de parlar amb 
el màxim de ciutadans. volem escoltar-los, veure 
quins dubtes tenen, facilitar-los tota la informació 
que tinguem a disposició, intercanviar punts de vis-
ta, analitzar els avantatges i desavantatges; perquè 
quan parlem de can Sanpere, parlem sobretot de 
model de ciutat.

el model de ciutat que fins ara s’ha desenvolupat 
s’ha de repensar. És clar que no podem continuar 
augmentant la densitat poblacional. això no és soste-
nible socialment ni econòmicament. Hem de buscar 
solucions a aquest problema, buscar espais verds de 
cohesió social i que donin amplitud és una prioritat.

ara, el pSc està posicionat clarament perquè can 
Sanpere sigui un espai 100% públic. Sabem de la 
transcendència que la decisió d’expropiar o no im-
plica, per aquest motiu volem conèixer l’opinió dels 
nostres veïns i veïnes. una opinió i decisió que sigui 
del poble. per això, apostem clarament per garantir 
tota la informació i fomentar la participació de tots 
els barris i la ciutadania en la consulta sobre el futur 
de can Sanpere, que també és el futur de la ciutat.

volem comptar amb tothom, perquè creiem pro-
fundament en la transparència, la democràcia i la 
participació de la gent en els afers públics.  Quan 
el que està en joc, com diem, és el model de ciutat 
aquests tres factors són els antídots perfectes per 
evitar debats simplistes, irreflexius, esbiaixats i poc 
rigorosos.
Llegir més a: http://www.premiademar.cat/psc

La nostra Coalició aposta pel SÍ a l’expropiació
en la consulta de Can Sanpere
imagina’t què podríem fer amb tants metres qua-
drats al servei de totes i tots els ciutadans i ciutada-
nes de premià: una escola bressol, una residència 
d’avis, un centre d’atenció primària, un parc central, 
un espai per a la gent jove, uns horts urbans… les 
possibilitats són infinites.

can Sanpere ha de ser un lloc de tots i totes, un lloc 
vital. per això des de la coalició d’esquerres hem de-
fensat, des del 2001, quan vam crear la plataforma can 
Sanpere 100% públic,  juntament amb altres entitats i 
partits polítics, que aquest espai hauria de ser de i per 
la gent.  amb aquesta idea, vam aconseguir  blindar la 
totalitat dels més de  9.000 m2 que ocupa la fàbrica.

i és que can Sanpere és l’última oportunitat que 
tenim per disposar d’un espai verd i d’equipaments 
al centre del poble. un espai que satisfaria necessi-
tats no cobertes de la nostra ciutadania. un espai 
que cohesionaria la part alta i el nucli antic, que ens 
faria compartir la vida, sent un sol poble.

aquell espai podria apropar premià al model de 
ciutat que des de la coalició reivindiquem: ciutats 
cohesionades, equipades, ciutats verdes, on les per-
sones visquin amb tranquil·litat, arrelades, amb ser-
veis públics de qualitat que garanteixin un bon nivell 
de vida a tothom. malgrat que premià es troba molt 
lluny d’aquest model per la seva densitat, per la man-
ca de zones verdes  i per tenir serveis públics insufici-
ents, can Sanpere podria significar un salt qualitatiu 
importantíssim en les nostres vides. És per això que 
et demanem que votis SÍ a l’expropiació, en cas que 
fos l’última opció per aconseguir aquest objectiu.

Escocia, Mas, Pujol i Buch
teníamos muchos títulos para este artículo. podría-
mos titularlo: “del españa nos roba al de españa 
nos paga”. por que lo que va de año, ya hemos reci-
bido más de 38.000 mil millones de euros del  esta-
do para pagar a proveedores, autónomos, pequeñas 
empresas y farmacéuticos. esto seguro que no lo 
explica tv3, radio premià ni el señor alcalde. tam-
bién podríamos titularlo: “derrota del Soberanismo 
en escocia”. por 10 puntos de ventaja. los que pre-
fieren la unión, han ganado. Ha ganado la estabili-
dad, la tranquilidad, la seguridad jurídica, el quedar-
se en europa, han ganado todos los países europeos, 
el que no les suban las hipotecas ( atención a este 
tema que aquí no lo están explicando bien) y el pago 
de las pensiones. por cierto que el “no”  les traerá 
una autonomía que no llega al 40% de lo que te-
nemos ya. otro título: “mas convoca el referéndum 
ilegal”. Y se compara a escocia. mas niega la mayor. 
niega la soberanía nacional que recae en el pueblo 
español. niega la legalidad. niega que nos divida. 
Yo lo que veo, son elecciones autonómicas, algún 
cadáver político, desaparición de ciu, desobedien-
cia civil y ridículo internacional. otro título: “pu-
jol”. Sin comentario. otro título: ¿es Hispanófobo el 
señor alcalde miquel buch? cada vez que hablamos 
de historia en los plenos siempre buscar elemen-
tos para dividir, criticar o cambiar los datos reales e 
históricos. ejemplo: decir que enric prat de la riba, 
estaba en contra de españa, demuestra su desco-
nocimiento, su mal asesor o su grado de manipu-
lación histórica. Sr. buch, le recomiendo un libro: 
“per catalunya i l’espanya Gran” 1916.

Can Sanpere
l’ajuntament promou una consulta pel que fa al 
destí dels terrenys que actualment ocupa l’antiga fà-
brica de can Sanpere. correspon als ciutadans resi-
dents expressar el seu acord o desacord amb relació 
a l’expropiació dels terrenys.

l’adquisició afavoriria acomplir amb la ràtio de 
zona verda per habitant. 

un vot responsable demana disposar de la informa-
ció completa sobre el cost aproximat que una expro-
piació pot suposar. val a dir que en cas d’un desacord 
en el preu just amb l’actual propietari, determinar-lo 
correspondrà a una autoritat arbitral independent.

el fet és que l’actual propietari de can Sanpere 
disposa d’una llicència per a construir una fàbrica en 
un terreny, requalificat amb posterioritat com a zona 
verda. això ha provocat una reclamació seva per lucre 
cessant d’uns 4 milions d’euros. caldrà afegir-hi, en 
un futur, el cost de l’enderrocament de l’actual fàbrica 
i la realització del nou projecte urbanístic.

importa saber com es pensa finançar el cost i 
quina càrrega impositiva ha de suposar per als ciu-
tadans de premià. es respectarà l’acord vigent amb 
la coav de no augmentar la pressió fiscal i de no 
incrementar l’ibi, mentre el coeficient del valor ca-
dastral vagi creixent, més enllà d’una recaptació total 
que no ultrapassi l’ipc de cada any? 

el pressupost municipal dedicat a la renovació de les 
infraestructures del poble com ara el clavegueram, l’en-
llumenat i la resta de serveis bàsics s’ha de respectar.

Finalment, importa que la participació en la con-
sulta assoleixi un mínim de votants perquè aquesta 
consulta aconsegueixi un mínim de legitimitat.
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nous cursos adreçats
a persones aturades
la regidoria de promoció econòmica posa en marxa per a aquest 
trimestre diversos cursos adreçats a persones aturades residents 
a premià de mar que es trobin en situació de recerca de feina.

els cursos vigents són els següents:

Anglès atenció al públic (100 h)
pràctiques en diverses situacions de comunicació o atenció al 
públic en forma oral o escrita en anglès.
dates realització:  del 3 de novembre al 5 de desembre  de 9 a 
13 hores.

Alemany atenció al públic (100 h) 
capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma alemany de manera 
efectiva com a vehicle de comunicació general i aplicat a la fei-
na d’atenció al públic en el marc de trobar una feina al mares-
me o en el país d’origen de la llengua.  
dates realització: del 3 de novembre al 5 de desembre, de 16 a 
20 hores.
Wordpress, Facebook, Linkedin,Twitter, Pinterest (30 h) 
recerca de feina utilitzant les xarxes socials i contactes webs. 
dates realització: 11, 13, 18, 20 25 i 27 de novembre i 2 i 4 de 
desembre de 16 a 20 hores.

Diversos cursos de formació en competències digitals: Alfabe-
tització digital, Iniciació a l’ofimàtica, Ofimàtica II, Access 
dates realització: depenent del curs
 
les persones interessades poden fer la inscripció per correu 
electrònic ocupacio@premiademar.cat o presencialment de di-
lluns a divendres de 9 a 13 h a l’Antiga Fàbrica del Gas (c/Joan 
XXIII 2-8).

l’Aula de Formació d’Adults
ja és un Centre de Formació
L’Ajuntament i la direcció del centre han treballat plegats
durant molt de temps per fer realitat aquesta demanda
després d’un llarg camí, l’aula 
de Formació d’adults, ubicada 
al carrer torras i bages, ha ob-
tingut per part de la Generalitat 
el reconeixement com a centre 
de Formació d’adults, requisit 
necessari per poder continuar 
expedint titulacions oficials i 
ampliar l’oferta formativa.
els cursos que actualment im-
parteix el centre són els següents:
Formació instrumental: adre-
çada a persones amb necessitat 
de formació bàsica en lectura, 
escriptura, càlcul, etc.  atorga el 
certificat de formació instrumen-
tal i permet continuar amb els es-
tudis d’educació secundària.
Graduat en educació secun-
dària: per a alumnes que vo-
len assolir el títol de l’eSo i 
han complert els 18 anys o els 
compleixen durant l’any natu-
ral en què inicien la formació.
Preparació proves d’accés a 
cicles formatius grau mitjà: 

per a alumnes que no han 
completat l’eSo i volen estu-
diar un cicle formatiu de grau 
mitjà. Han de fer almenys els 
17 anys l’any de realització de 
la prova.
Preparació proves d’accés a ci-
cles formatius grau superior: 
adreçat a alumnes que no han 
completat el batxillerat i volen 
estudiar un cicle formatiu de 
grau superior. 
Català inicial i bàsic: adreçat a 
persones que volen iniciar-se 
en el coneixement del català. 
atorga els nivells oficials a1 i 
a2, i dóna pas al nivell b1.

Castellà inicial i bàsic: per a 
persones que no tenen conei-
xements de castellà i el volen 
aprendre.
Anglès inicial i bàsic (nove-
tat): adreçat a persones que 
volen iniciar-se en el coneixe-
ment de l’anglès o que poden 
acreditar uns coneixements 
inicials de la llengua.
Informàtica inicial: pensat per a 
persones que necessiten el pri-
mer contacte amb l’ordinador.
Més informació al centre de 
Formació d’adults, al carrer 
torras i bages, 16. telèfon 93 
751 05 48. a8060265@xtec.cat

El centre imparteix diverses titulacions oficials
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Ple Ordinari 17 de setembre
SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Promoció Econòmica 
Festes locals any 2015: 16 de febrer i 10 de juliol; aprovades.

RECURSOS HUMANS 
acord de matèries comunes sobre condicions de treball 2014-
2017 del personal al servei de l’ajuntament de premià de mar; 
aprovat.  
reglament de 2a activitat dels empleats públics de premià de 
mar; aprovat.
protocol d’actuació per a situacions d’assetjament moral, sexual 
o psicològic de l’ajuntament de premià de mar; aprovat. 

MOCIONS 
moció presentada per tots els grups municipals: adhesió a la 
commemoració del centenari de la mancomunitat de catalu-
nya; aprovada.  

Ple Ordinari 15 d’octubre
ALCALDIA: 
convocatòria de la consulta popular sobre expropiació de can 
Sanpere; aprovada.  
encàrrec de gestió a primilia Serveis per dur a terme tasques de 
logística i informació sobre can Sanpere; aprovat.

SERVEIS ECONÒMICS
Gestió tributària
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals; aprovada.
modificació de les ordenances de preus públics; aprovada.

CONTRACTACIÓ
declaració com a deserta la licitació de la gestió integral del 
servei de cementiri municipal amb obra de primer establiment; 
aprovada.
plecs de clàusules administratives generals; aprovat.

SERVEIS TERRITORIALS
Medi ambient 
Adhesió a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Soste-
nibilitat; aprovada.

MOCIONS
moció presentada pel grup municipal cp-pa demanant el des-
plegament logístic per a la realització de la consulta del proper 
9 de novembre; denegada. 

Per ampliar la informació sobre els plens:  
• Resum del ple:
  www.premiademar.cat/resums-ple
• Crònica elaborada per Ràdio Premià de Mar:
  www.premiademar.cat/croniques-ple
• Actes plenàries: 
  www.premiademar.cat/actesplenaries
Si voleu rebre per correu electrònic tots els resums dels plens 
municipals, escriviu a premsa@premiademar.cat. 

Anunci oficial
Per Decret d’Alcaldia amb data 22 d’agost de 2014 es va aprovar inici-
alment el Projecte de la zona verda a la plaça Salvador Moragas i Bo-
tey i edifici en el subsòl per a magatzem de vehicles,  es va exposar al 
públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 27.08.14, al tauler d’anuncis i a la web municipal 
als efectes d’informació pública i va quedar aprovat definitivament en 
data 03.10.14 perquè no es van presentar al·legacions ni reclamacions 
i els informes d’altres organismes són favorables. 

La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 7 d’octubre de 2014

Miquel Buch i Moya. Alcalde

El web de l’ajuntament aconsegueix arribar
al 100% de transparència segons la UAB

noves pantalles
informatives

el laboratori de periodisme i comunicació per a la ciutadania plural de la uab ha atorgat al 
web de l’ajuntament de premià de mar www.premiademar.cat una puntuació del 100% en l’anà-
lisi sobre la transparència i les pràctiques comunicatives dels webs municipals. l’anàlisi té com 
a punt de partida el mapa infoparticip@, a través del qual es fa una avaluació dels recursos que 
ofereixen els ajuntaments als seus webs per informar els ciutadans.

a mitjan 2012 el web premianenc havia obtingut una puntuació del 66% i des d’aleshores 
s’ha fet un esforç important per poder arribar a l’actual 100%. en aquest sentit, cal destacar que 
el passat mes de març  premià de mar va ser un dels 36 ajuntaments catalans que va obtenir el 
Segell infoparticipa,  un distintiu a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local 
creat pel laboratori de periodisme i comunicació per a la ciutadania plural (lpccp) de la uab 
basat en els resultats d’avaluar aquests webs.

a l’estiu es van posar en marxa unes noves pantalles 
amb l’objectiu de facilitar informació d’actualitat a la ciu-
tadania. les pantalles, 7 en total, es troben ubicades a 
diversos equipaments municipals i ofereixen de manera 
continuada informacions generals d’interès: activitats or-
ganitzades tant des de l’ajuntament com per part de les 
entitats, avisos i les darreres actualitzacions del twitter 
de l’ajuntament i de ràdio premià de mar.

ràdio Premià de Mar,
camí del 30è aniversari
aquesta temporada que s’ha 
iniciat a principis de setembre, 
s’encaminarà a potenciar els ser-
veis informatius de ràdio pre-
mià de mar per afrontar amb les 
millors condicions els esdeveni-
ments que està vivint la ciutat 
en aquest curs polític. aquest és 
el tret més destacat de la progra-
mació de l’emissora que segueix 
amb els compromisos de proxi-
mitat i servei a la ciutadania.

l’increment de la presència 
de la ràdio a les xarxes socials, 
les col·laboracions amb la Xarxa 
de comunicació local i el paper 
dels voluntaris seran altres trets 
distintius d’una temporada que 
culminarà amb la commemo-
ració dels 30 anys de funciona-
ment de ràdio premià de mar.

les emissores locals reben el
Premi nacional de Comunicació
amb el guardó, concedit per la Generalitat de catalunya, 
es va voler fer un reconeixement al conjunt d’emissores de 
ràdio i televisió aplegades a La Xarxa, entre les quals hi ha 
ràdio premià de mar.

La regidora de comunicació, Olga Safont, recollint el premi
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Festa del CEMP
el dissabte, 20 de setembre, es va celebrar la Festa del centre esportiu municipal premià. la jor-
nada, de caire familiar, era oberta a tothom i va comptar amb diverses activitats com ara inflables, 
tallers, sessió de bollywood i actuació d’un mag, entre d’altres.

la Festa va comptar amb la participació de prop de 1.500 persones i des del cemp ja s’està 
treballant per intentar consolidar-la i repetir-la un cop a l’any. 

El Club Hoquei línia fa 20 anys
el mes de setembre el club Hoquei linia premià va commemo-
rar els vint anys de l’entitat. va ser una jornada històrica marcada 
pels retrobaments. durant el matí es van disputar partits dels més 
petits (pprebenjamí, aaleví i infantil) i a la tarda es va celebrar un 
partit entre un equip format per jugadores del club de diferents 
temporades i la Selecció catalana Femenina sub20. l’equip Sènior 
del cH línia i la Selecció catalana Sènior van disputar el darrer 
partit. la jornada va finalitzar amb un homenatge als tres expre-
sidents que ha tingut l’entitat: jordi porta, anna padró i pau vila.

la Penya Barcelonista,
al servei de tothom 
la penya barcelonista de premià de mar, amb 56 anys d’història, 
inicia una nova temporada amb la voluntat d’arribar a tots els so-
cis i simpatitzants del Futbol club barcelona de premià de mar.

a banda de retransmetre els partits del barça al local que l’enti-
tat té al segon pis de l’espai l’amistat, l’autocar de la penya barce-
lonista trasllada a tothom que ho vulgui, tant si són socis com si 
no, a l’estadi quan hi ha partit. d’altra banda, la penya organitza ex-
cursions a bon preu i facilita la compra d’entrades per a assistir als 
partits del barça. reserves i més informació al telèfon 659158928.

Prop de 1.500 persones van gaudir de la jornada

Més de 60 esportistes homenatjats a la Gala
de l’Esport Premianenc

Esportistes
homenatjats:
 
BTT Infantil
àlex martin

BTT Sènior
Xavier Gascón Marin

AB Premià
equip sènior a femení 

Billar, modalitat de
tres bandes
Santiago Sans lafarga

Club Patí Premià
victor pérez
laia martínez

Club Tennis Premià
equip infantil masculí 

Club Patinatge Artístic
Premià: 
duncan lloret
Grace lloret

Club Hoquei Línia Premià
equip benjamí 

AE L’empenta
equip masculí de Futbol 11 

Club Esportiu Premià
equip juvenil b
equip infantil a

Club Futbol Sala Premià 
equip juvenil
equip sènior

Club Natació Premià 
carlos Gonzalez
akira matsuyama

relleu masculí júnior
arnau Fores
joana Krause
elisabet aguilar
alba almendros
carlos Gonzalez
relleu masculí júnior
relleu femení júnior
primer equip masculí
de waterpolo

Gimnàs Taekwondo
Avellaneda:
raul Santamaria
aleix borràs
Guillem Garcia
carla moragas
marc moragas
pau Grané
jan díaz
pep díaz
claudia roman

Álvaro caballero
mar Garcia
carlos escudero
irene martin
alèxia alegria
àlex martín
Sara díaz
leila díaz
arnau Geli
naiara Franquesa
ainhoa Fernández
tomàs Güell
jon rubio 
aida Álvarez
alan alcázar
ivan agudo
bryan alcazar
montse Fernández
anna casabella 
toni avellaneda
patricia avellaneda
andrea moreno

reconeixements
especials:

Albert Fuster,
Penya Espanyolista
(reconeixement pòstum)

Caminants de Matinada

Caminants de Sant Mateu

Entitat Gafarruns

Departament d’Esports
de Ràdio Premià de Mar

Jordi Vilahu,
Club Futbol Sala Premià

l’espai l’amistat va ser l’escenari del reconeixement als esportistes que durant la temporada passada van ser campions. l’acte, que va comptar amb la presència 
de l’alcalde, miquel buch, i diversos regidors del consistori, entre ells el regidor d’esports, jordi tomás, va aplegar 250 persones, majoritàriament familiars i 
amics dels homenatjats. la Gala també va servir per fer un reconeixement a aquelles persones i entitats que han destacat en el món esportiu premianenc per la 
seva implicació o la seva trajectòria.
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“Les sardanes no moren. Sempre hi ha gent nova
a les ballades”
Gaietà Pinyol
Amics de la Sardana

El dissabte 4 d’octubre, l’escenari de l’Espai l’Amistat acollia l’espectacle ‘Retrats d’un sentiment’ 
amb la participació de la cobla Marinada i la colla Violetes del Bosc. L’acte servia per commemorar el 
65è aniversari dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, una xifra espectacular que situa els sarda-
nistes premianencs entre les entitats més veteranes de la ciutat. Ens interessem pels seus orígens, 
però també pel seu present i pel seu futur, i ho fem conversant amb el seu president, Gaietà Pinyol.

65 anys d’història vol dir que sou una de les 
entitats més antigues de Premià de Mar.
de fet l’origen és encara més antic. els 
amics la Sardana som la continuïtat de 
dues entitats sardanistes anteriors. la 
primera s’havia fundat el 1921, els po-
mells de joventut. després hi va haver el 
Foment de la Sardana que es va estron-
car durant la guerra civil. va ser el 1949 
que entre gent jove i veterans que havi-
en estat vinculats a aquestes associaci-
ons antigues es van fundar els amics de 
la Sardana. en aquell moment, els que 
es van posar al davant de l’entitat van ser 
en Salvador cisa i en josep massa. tots 
dos estaven molt vinculats amb els mo-
viments sardanista i catalanista. eren 
molt joves, devien tenir 18 o 20 anys.

Parlem del 1949, encara en plena post-
guerra. Una època molt complicada 
per tot el que era la cultura catalana.
pel que sabem ho tenien molt complicat 
per organitzar ballades de sardanes per-
què hi havia molta censura i prohibici-
ons, però se’n van sortir a base de molta 
col·laboració entre ells. pensa que no hi 
havia tantes coses com ara i la cultura po-
pular, com les corals o les sardanes, esta-
ven molt més arrelades que ara i s’hi par-
ticipava molt. d’altra banda, l’aixopluc 
del patronat va ser fonamental. Quan 
l’entitat es va posar en marxa el 1949 
el nostre segell deia ‘amics de la Sarda-
na de la joventut parroquial’. de fet en 
aquells anys moltes entitats d’aquestes 
característiques, properes al catalanis-
me prohibit, buscaven l’emparament de 
l’església per poder organitzar activitats. 
com et dic, en el nostre cas qui ens va 
acollir durant molts anys va ser el patro-
nat. això va ser fins que es va reinstaurar 
la Generalitat. aleshores vàrem canviar 
els estatuts i ens vàrem independitzar.

Quina és la ballada més antiga de la 
que es té constància després de la 
guerra a Premià de Mar ?
tenim documentada una ballada or-
ganitzada pels amics de la Sardana 
que es va fer el maig del 1949, però 
se sap que abans se n’havia fet alguna 
altra al camp del rector, al carrer Sant 
cristòfol. Hi ha fotografies d’aquella 
ballada datades en el mes de gener del 
49, però no l’havia organitzat l’agru-
pació sinó algun particular pel seu 
compte. després ja tenim fotografies 
de les primeres ballades de Festa ma-
jor a la plaça de l’ajuntament.

Per tant si hi havia ballades, també hi 
havia cobles.
i tant! de cobles n’hi ha hagut tota la 
vida! a premià acostumàvem a venir 
els verds i els titans de mataró, o la 
cobla barcelona.

A banda d’aquestes ballades, quines 
altres activitats feien aquells primers 
Amics de la Sardana?
l’activitat de base eren aquestes balla-
des de sardanes, però també es feien 
excursions, sobretot a altres aplecs. 
per exemple era tradició anar en tren a 
l’aplec de calella, que era emblemàtic. 
aleshores sortia un tren de barcelona 
que recollia gent de tots els pobles de la 
costa i que anava expressament a aquell 
aplec de calella. Hi havia molta gent de 
premià que agafava aquest tren.

L’activitat de l’entitat s’ha mantingut 
ininterrompudament des del 1949?
no ben bé. entre els fundadors i els que 
ho portem en l’actualitat hi va haver un 
parèntesi d’alguns anys, entre el 1960 
i el 1965 aproximadament, que no es-
tava clar si l’entitat seguiria endavant o 
no. aleshores ho van agafar en Fran-

cesc madurell i en Ferran mujal que ho 
van portar durant un parell d’anys fins 
que ho vàrem agafar una gent que es-
tàvem fent altres activitats al patronat.

I dels anys 60 cap aquí quina evolució 
han tingut els Amics de la Sardana?
Hem procurat mantenir l’activitat sarda-
nista durant tot l’any, conservant el caliu 
tant com hem pogut, sobretot durant els 
mesos de l’estiu. les activitats han evo-
lucionat. ara fem aplecs, que abans no 
se’n feien: només hi havia les ballades i 
els ‘Festivals sardanistes’, que eren una 
ballada doble amb dues cobles.

Ara, però, dels dos aplecs que fèieu, 
només en queda un.
Sí. malauradament s’ha notat que han 
caigut les aportacions econòmiques 
dels socis. tampoc tenim tants mem-
bres com abans, n’hauríem de tenir 
més –som 160 socis i havíem estat 
prop de 300-. com a conseqüència no 
podíem mantenir la despesa que signi-
ficava organitzar dos aplecs i ens hem 
quedat amb el d’estiu, l’aplec de nit, 
que en fer-ho dissabte al vespre no co-
incideix amb cap altre i ha agafat molt 

renom i empenta i ve molta gent, men-
tre que el de l’abril coincidia amb altres 
quatre aplecs i la gent es repartia més.

Tornant als socis, a què obeeix aquest 
descens de prop de 50%?
Hi ha gent que ha mort, d’altres s’han 
donat de baixa per diferents motius, 
sobretot econòmics, tot i que la quota 
de soci és de 25 € l’any. tot i això, costa 
molt que arribin nous socis, i ens fan 
falta perquè les quotes són les que ens 
permeten organitzar activitats. a ban-
da de les quotes tenim una petita sub-
venció de l’ajuntament, i fem sorteigs 
per nadal, paneres, loteria, rifes…

Com veieu el futur?
jo crec que l’entitat no corre perill per-
què sempre hi haurà gent que balli sar-
danes. jo fa 30 anys que sento dir que 
les sardanes es moren, però sempre hi 
ha gent nova a les ballades. el problema 
és trobar gent que es vulgui involucrar a 
fer feina a la junta i adquirir responsabi-
litats, però aquest no és un problema ex-
clusiu nostre, el tenen totes les entitats.

Xavier Traïd


