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“Les Atabalades som un grup consolidat”
Pilar Ros explica com va néixer i com funcionen Les Atabalades, el grup
de tabals format únicament per dones que enguany celebra el 5è aniversari

Els preparatius de la Festa Major avancen a bon ritme
Després de l’èxit de la Festa dels 100 dies, el 17 de maig es farà a l’Espai l’Amistat l’acte de presentació
del cartell i novetats de la Festa Major

Prop de 5 M€
en inversions

El pressupost per a aquest 2014, aprovat a finals de l’any 
passat, preveia destinar més d’un milió i mig d’euros a 
inversions en l’arranjament i millores dels carrers i es-
pais públics del poble. Recentment però, aquesta quanti-
tat ha estat incrementada fins a arribar als 4.876.000 €, 
gràcies al romanent de 2013. Aquesta quantitat permetrà 
fer noves inversions inicialment no previstes per a aquest 
2014, com ara la de construcció de la nova plaça Salvador 

Moragas, ubicada darrere l’antiga Fàbrica del Gas i que 
abarca un terreny de grans dimensions que arriba fins 
a la Gran Via o l’obertura al públic del jaciment romà 
de Can Farrerons. Alhora, també s’han pogut incremen-
tar les quantitats que en un principi s’havien previst per 
a diversos projectes, com és el cas de l’arranjament del 
carrer Enric Granados, des de la Riera fins a la carretera 
de Vilassar de Dalt.

Al carrer Enric Granados es faran obres de renovació del paviment, xarxes de clavegueram i aigua

Nova etapa al
Museu de
l’Estampació
El nou .MEP es reinventa,
obrirà tots els caps de
setmana i amplia les activitats

Jovsite, nou
projecte de
l’Ajuntament Jove
El projecte, presentat
per l’Institut Premià de
Mar, consisteix en 4 dies
d’activitats per a joves

Nova deixalleria
mòbil
Funcionarà tots els dissabtes
de 10 a 20 h i la ubicació
anirà variant  cada mes
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pàg. 7

pàg. 13

pàg. 16
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Les inversions s’incrementen
gràcies al romanent del 2013
Es destinaran 4.876.000 € a millores de carrers, espais i equipaments
El Ple extraordinari del 24 de 
març va donar llum verda, amb 
els vots de l’equip de govern 
(CIU i PSC) i els vots en contra 
dels grups municipals de l’opo-
sició (PP, CP-PA i ICV-EUiA-E) 
al conjunt de projectes que es 
pagarà amb el romanent de 
tresoreria de l’any 2013.

La urgència del Ple va venir 
sobrevinguda per la publicació, 
el 22 de febrer, del Reial Decret 
llei que estableix les condicions 
que els ajuntaments han de 
complir per destinar el supe-
ràvit pressupostari, una de les 
quals és que totes les actuaci-
ons s’han d’adjudicar abans del 
31 de desembre de 2014.

El Ple va aprovar dues mo-
dificacions pressupostàries: la 
del crèdit extraordinari finan-
çat amb romanent de tresore-
ria i la del crèdit finançat amb 
baixes de crèdit, que en total 
ascendien a 2.555.638,59 €.

Els projectes als quals es 
destinaran aquestes partides 
són la renovació del carrer Ei-

xample i de l’entorn de la pla-
ça Nova; la museïtzació de les 
runes romanes de Can Farre-
rons; la plaça Salvador Mora-
gas i Botey (ubicada a conti-
nuació de l’antiga fàbrica del 
gas); diversos arranjaments de 
carrers, del mur del camp de 
futbol i del  pavelló municipal 
d’esports; el portal de transpa-
rència, una eina de programari 
que permetrà, donant compli-
ment al Reglament de govern 
obert i participació ciutadana, 
mostrar tota la informació 
sobre la gestió municipal; la 
compra de llums de Nadal; la 
sortida de l’estació i un mòdul 
d’activitats socioculturals.

A banda, per a aquest 2014 
hi ha altres inversions que ja 
estaven previstes al pressu-
post que es va aprovar a finals 
d’any, algunes de les quals 
veuran incrementades les se-
ves partides gràcies al roma-
nent del 2013. El total de la 
inversió prevista per a aquest 
any ascendeix a 4.876.000 €.

Millores d’accessibilitat i senyalització
a la carretera de Vilassar de Dalt

Fa unes setmanes van començar els treballs a la carretera de Vilassar de Dalt, entre l’N-II 
i el carrer d’Aragó. L’actuació contempla un total d’11 punts en els quals s’adaptaran vore-
res, es repintaran els passos de vianants existents i se’n faran de nous. Aquests millores 
són fruit d’un acord entre l’Ajuntament i la Diputació  per millorar la seguretat dels via-
nants a l’hora de travessar la carretera.

Espai on es construirà la nova plaça Salvador Moragas i Botey

“Tot i el retard provocat 
per la normativa estatal, a 
l’estiu esperem començar 
aquestes obres tan ne-
cessàries, que suposaran 
una millora en la qualitat 
dels serveis i la mobilitat i 
generaran ocupació”.

Antoni Subirà
CIU

“En el pressupost munici-
pal ja parlàvem d’un im-
puls a l’ocupació; ara, amb 
aquestes obres, es crearan 
llocs de treball directes per 
als nostres conciutadans i 
indirectes per a les empre-
ses subministradores”. 

Olga Safont
PSC

“Nos complace que el Go-
bierno haya permitido des-
tinar el superávit a inversi-
ones y por ello podamos 
tener en Premià unas mejo-
res infraestructuras, sobre-
todo la urbanización de la 
plaça Salvador Moragas”.

Joaquín Briones
PP

“L’aprovació de les no-
ves inversions fa palesa 
la manca de projecte del 
govern de CiU i PSC-PSOE 
per a Premià de Mar. Sense 
projecte de ciutat aquests 
recursos poden veure’s mal 
invertits, com és el cas”.

Joan Ribet
CP-PA

“Malgrat l’actitud poc trans-
parent de CiU i PSC, la nos-
tra Coalició va proposar 
invertir 595.000 € en la 
millora de les escoles pú-
bliques de Premià. Estem 
a l’espera de la resposta 
de l’Equip de Govern.”

Alfons Barreras
ICV-EUiA-E
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Principals inversions previstes
Renovació del carrer Eixample:  Tram comprès entre els carrers Esperança i Aurora: Es renovaran tots els serveis i es substituirà el paviment actual de manera 
que aquest tram passarà a ser de plataforma única. Import de l’obra: 119.593 €. 

Carrer Enric Granados: Tram comprès entre ctra.de Vilassar de Dalt i la Riera de Premià.  Es renovarà el clavegueram,  la xarxa d’aigua i es pavimentarà de nou. 
La vorera de davant l’escola El Pilar s’ampliarà. Import de l’obra: 430.984 €. 

Gran Via: Al tram de la Gran Via comprès entre la ctra. de Vilassar de Dalt i la plaça Dr. Ferran es renovaran les xarxes de clavegueram i d’aigua i es soterraran 
els cables de l’enllumenat. La vorera del costat nord s’ampliarà i la del costat sud s’arranjarà. El paviment es farà de nou. Import de l’obra: 330.000 €. 

Entorn plaça Nova: Es renovaran els serveis dels carrers que envolten la plaça Nova i el tram del carrer Aurora més proper a la plaça. Alhora, aquests carrers 
passaran a ser de plataforma única. Els treballs formen part de la renovació i millora del Nucli Antic. Import de l’obra: 430.000 €. 

Museu de Can Farrerons: S’arranjarà l’exterior, l’entrada de l’equipament i el circuit intern perquè el jaciment es pugui obrir al públic. Aquests treballs 
formen part del projecte de remodelació integral del barri Santa Anna - Santa Maria - Tió dins del marc de la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya. 
Import de l’obra: 200.000 €.

Carrers Barcelona, Tarragona, Lleida i Aragó: Als trams compresos entre el Torrent Santa Anna i el carrer Girona s’hi renovaran els serveis i es faran de plata-
forma única. Els cotxes podran continuar aparcant-hi. Aquests treballs formen part del projecte de remodelació integral del barri Santa Anna - Santa Maria - Tió 
dins del marc de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. Import de l’obra: 175.000 €.

Arranjaments carrers més malmesos: Treballs de reparació d’asfalt a diversos carrers que actualment presenten deficiències. Import de l’obra: 200.000 €. 

Plaça Salvador Moragas i Botey: L’espai ubicat entre la Gran Via i l’antiga Fàbrica del Gas es transformarà en una gran zona verda, amb equipaments muni-
cipals al subsòl. Durant el mes de juny es farà un procés de participació ciutadana perquè els veïns puguin fer les seves aportacions al projecte. Import de 
l’obra: 1.500.000 €.

Vestidors del camp de futbol: Es faran vestidors nous i un magatzem. El projecte es preveu realitzar a través d’un pla d’ocupació local per la contractació de treba-
lladors desocupats del sector de la construcció. La fase d’execució de les obres durarà aproximadament 6 mesos i en total es preveu contractar uns 8 treballadors 
especialistes, amb una durada de contracte variable segons les tasques que desenvolupin. Import de l’obra: 275.000 €. 

Rehabilitació del pavelló municipal d’esports: S’acabaran els treballs de reparació de la coberta i es milloraran les sortides d’evacuació. Import de l’obra: 90.000 €. 

Il·luminació passeig Marítim: Es posarà il·luminació al tram comprès entre el Club Nàutic i la Ctra. de Premià de Dalt. Import dels treballs: 75.000 €. 

Mur del camp de futbol: S’arranjarà el tram  comprès entre el bar del camp i l’accés del carrer de la Plaça i es pavimentarà la zona de l’exterior dels vestidors. 
Import dels treballs: 36.168 €.

Sortida de l’estació del ferrocarril: S’habilitaran dues portes de sortida directa al passeig Marítim i al Camí Ral des de les andanes d’arribada de Barcelona i Ma-
taró. Import dels treballs: 15.000 €.

Actuacions de millora al clavegueram: Es faran millores als trams més malmesos i es crearan 50 nous pous de registre. Import dels treballs: 190.000 €.

Mobiliari urbà Torrent Fontsana: millora i reorganització del mobiliari urbà. Import dels treballs: 25.000 €. 

Intervencions via pública: Petits arranjaments als trams més malmesos. Import dels treballs: 100.000 €

Actuacions diverses a la xarxa d’aigua: Es farà una millora puntual de la xarxa d’aigua a la ctra. de Premià de Dalt. Import: 18.000 €. 

Pantalles informatives:  instal·lació de pantalles a diversos equipaments i punts de la ciutat fer difusió d’informació municipal d’interès per a la població. 
Import: 60.000 € 

Portal transparència:  eina de programari que permetrà, donant compliment al Reglament de govern obert i participació ciutadana, mostrar tota la informació 
sobre la gestió municipal. Import: 100.000 €. 

L’apunt
El Ple del 24 de març va aprovar la modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançada amb romanent de tresoreria per un import de 2.011.068,64 €.
Alhora es va aprovar també la baixa de crèdit de 544.569,83 € procedents de diversos projectes ja finalitzats per un import inferior a l’inicialment previst. Aquesta 
xifra ha quedat repartida entre una modificació pressupostària de crèdit extraordinari, que permetrà portar a terme nous projectes,  i una modificació pressu-
postària de suplement de crèdit , que farà possible incrementar l’import d’alguns projectes ja previstos. 

Què són romanents de tresoreria?
És la diferència entre els ingressos obtinguts durant l’exercici anterior i les despeses realitzades.  Actualment, aquests romanents estan regulats per la legislació 
estatal que obliga els ajuntaments a tenir superàvit i, alhora, determina l’ús que se’n pot fer. 

Què són baixes de crèdit?
Són les quantitats que estaven destinades a actuacions que, o bé no s’han portat a terme, o bé s’han realitzat per imports inferiors als previstos. Com que aques-
tes despeses tenien una destinació concreta que havia estat aprovada pel Ple, és el Ple qui ha de decidir la nova finalitat a què s’han de destinar.

En què es pot emprar el romanent de tresoreria?
La legislació estatal en matèria d’estabilitat pressupostària, molt estricta amb la gestió de la despesa pública, particularment la municipal, senyala els límits i les 
finalitats a les quals es poden destinar els recursos de l’ajuntament.
El dissabte 22 d febrer d’aquest 2014, el BOE  publicava un Reial Decret llei que permetia gastar aquests diners en unes determinades inversions si es complien 
unes condicions concretes. Per poder  fer aquesta despesa, cal que la inversió que es vulgui fer estigui adjudicada abans del 31 de desembre.

En què consisteix la modificació pressupostària?
El pressupost municipal està format per un seguit de partides on s’indiquen els ingressos previsibles i el màxim de despeses que es poden fer durant l’any.  La 
seva aprovació correspon al conjunt de regidors i regidores que componen el Ple de l’ajuntament. Les previsions en què es basa el pressupost poden variar per 
noves necessitats, canvis en la normativa... i en aquests casos cal fer ajustaments per adequar les previsions inicials als possibles canvis. 

Què és un crèdit extraordinari?
Un crèdit extraordinari és una quantitat destinada a una despesa que no s’havia previst en el moment de l’aprovació del pressupost i que en un moment donat 
es considera necessari realitzar.

Què és un suplement de crèdit?
És una quantitat que incrementa una previsió que a l’hora de portar-la a terme es considera insuficient.
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Durant el primer trimestre 
s’ha fet una part dels  treballs 
de millora previstos per a 
aquest any als centres escolars. 
A l’escola El Dofí, per exem-
ple, s’ha fet una reparació de 
les goteres exteriors  que afec-
taven l’aula de 4t; s’ha reparat 
totalment el banc de pedra de 
l’entrada de l’escola per evitar 
els perills que comportava 
l’existent enrajolat i s’ha am-
pliat el despatx de direcció de 
l’escola. A l’escola Mar Nova 
s’ha substituït una porta a l’es-
pai de serveis del mòdul de 
P5. A l’escola Sant Cristòfol 
s’ha comprat un radiador i a 
l’entrada del carrer Núria s’ha 

instal·lat un porter electrònic 
i una cartellera exterior. A l’es-
cola Montserrat s’ha instal·lat 
una nova cartellera exterior i 
s’han fet dues inversions im-
portants: la  instal·lació d’un 
hidrant per ampliar la xarxa 
d’aigua, en compliment amb 
la normativa antiincendis vi-
gent  i  l’adequació i ampliació 
de la xarxa elèctrica. A l’escola  
La Lió s’ha fet una reparació 
de les goteres de l’edifici prin-
cipal, així com un tractament 
antitèrmits, ja que s’havia de-
tectat la presència de tèrmits a 
dues finestres. A La Lió tam-
bé s’ha reparat l’alarma de 
l’edifici i s’han comprat unes 

planxes de fusta per a un nou 
moble del despatx.

Finalment, a l’Escola d’Adults 
s’han fet treballs de pintura a 
les parets i  portes de la plan-
ta baixa i a les portes i passadís 
de la 1a planta. També s’han fet 
tasques de reparació i adequa-
ció dels serveis de la 1a planta i 
una reparació de les goteres de 
les aules de la 1a planta.

El manteniment dels cen-
tres escolars de titularitat 
pública és competència de 
l’Ajuntament i durant tot el 
curs i especialment en perí-
odes de vacances escolars, es 
fan tasques d’arranjament i 
condicionament.

Millores en el manteniment
de les escoles

El Consell d’Infants celebra
el primer plenari
El 19 de març es va celebrar a la sala de Plens de l’Ajuntament 
de Premià de Mar el primer Plenari del Consell d’Infants, l’òr-
gan de participació on els nens i nenes poden exercir el seu dret 
com a ciutadans, reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, 
prendre decisions i elevar propostes al ple municipal. 

En aquesta primera sessió, els 21 consellers i conselleres te-
nien l’encàrrec de presentar els diferents logotips elaborats pels 
alumes de 5è i 6è de primària i un cop presentats es va fer la 
votació corresponent. Cal destacar que els nous consellers ve-
nien carregats de propostes, la majoria de caràcter pràctic, que 
es van anar explicant al llarg de la sessió. Un dels temes que 
es van tractar va ser el del projecte del camí escolar, que actu-
alment s’està elaborant. Des de l’Ajuntament se’ls va proposar 
que des de les escoles es treballi aquest tema i que els alumnes 
facin propostes sobre com voldrien que fos el camí.  

Durant aquest primer plenari, els consellers es van mostrar 
contents i il·lusionats i amb moltes ganes de continuar treballant 
per al poble. 

El 30 d’abril el consell va celebrar el 2n plenari. Podeu escoltar-lo 
a través de Ràdio Premià de Mar: www.radiopremiademar.org.

L’Institut i una exalumna
premiats
L’Institut Premià de Mar i l’exalumna Clara Izquierdo han estat 
guardonats pels premis Recerca Jove de la Generalitat.

L’Institut va ser premiat per ser un dels 11 centres de secun-
dària de Catalunya amb millor historial de treballs de recerca 
guardonats en aquest certamen. Per la seva banda, Clara Izqui-
erdo va obtenir un premi pel treball que va fer el curs passat, 
titulat Bacteris oportunistes: un perill als hospitals, que també ha 
estat reconegut als premis del Parc de Recerca Biomèdica, als 
Eidéa de l’escola Laie i als Argó de la UAB.  

Els premis Recerca Jove consisteixen en 2500 euros per a 
l’institut, per comprar llibres i material científic i una beca de 
750 euros per a l’alumna.

Els consellers van participar activament al primer plenari

Clara Izquierdo i un representant de l’institut van recollir el premi

A l’esquerra, escola Sant Cristòfol, a al dreta, escola Montserrat

Les tasques d’arranjament i condicionament
es fan durant tot l’any
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Activitats culturals
per a nadons

Torna el Rebombori

Des de fa un temps, dins la programació cultural de l’ajuntament s’han introduït diverses acti-
vitats pensades per als més menuts. En són exemples el taller de música per a nadons de 2 a 11 
mesos de l’Escola Municipal de Música o l’espai de trobada de mares i pares amb nadons que es 
fa a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló per conèixer i intercanviar lectures sobre criança, un 
lloc idoni per compartir experiències i comentar lectures relacionades amb aquest tema.

Cal tenir present que en els primers anys de vida la música és un element molt important per 
al desenvolupament de les emocions, l’aprenentatge i la construcció de la personalitat. Alhora, 
el vincle inicial vers els pares es pot treballar des de la vessant dels llibres tant en l’aspecte d’in-
tercanvi de lectures relacionades amb la criança com familiaritzant els nadons en el món dels 
llibres amb propostes sensorials que conviden a mirar, tocar i escoltar.

Els dies 30, 31 de maig i 1 de juny, Premià de Mar acollirà una nova edició del Rebombori, una 
festa amb dos protagonistes clars: la cultura popular tradicional en tots els seus àmbits, i la 
música popular dels Països Catalans. Durant aquests tres dies, es faran diverses activitats on es 
podran trobar totes les colles de cultura popular de Premià de Mar (gegants, capgrossos, bas-
toners, panderos, grallers, diables, gafarró i tabalers, etc.) grans i infantils, més moltes d’altres 
de convidades que enriqueixen les cercaviles, i altres elements de les nostres tradicions: jocs, 
espectacles de foc, danses...

El Rebombori està ideat i coordinat per De Bòlit!, i organitzat per l’Ajuntament de Premià de 
Mar amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Actes programats:
Divendres 30 de maig
Correfoc dels diables menuts. 
22.30h Pl. Nova, St. Cristòfol, Plaça, M. Moragas,
St. Pau, Eixample, Esperança, Nord, Unió, Alegria
i espectacle de foc plaça Països Catalans.

Dissabte 31 de maig
Descobrim la cultura popular tot jugant
11.00h plaça de Can Manent  
Gran Cercavila amb colles convidades
18.30h  Recorregut: Sortida de la pl. Sardana,
Eixample, Esperança, Anselm Clavé, de la Plaça,
St. Cristòfol, Marina, Gran Via, pl. Països Catalans.
Sopar popular
21.30h Pl. Ajuntament
Concerts: Cat Rock i Pepet i Marieta
23.00h Pl. Ajuntament

Diumenge 1 de juny
Cercavila de colles infantils
11.30h Recorregut: Sortida de la pl. Sardana, Eixample, Esperança, Passatge Manent, Gran Via, 
pl. Països Catalans.
Balls Tradicionals amb el grup Amanida Folk
18.00h Pl. Ajuntament

Mares, pares i nadons comparteixen moments musicals

Música a l’Espai l’Amistat
L’Espai l’Amistat és un equipament  multidisciplinar pensat 
per poder combinar la creació, la interrelació i l’exhibició artís-
tica. Dins d’aquest marc, es vol apropar aquest espai als joves 
i alhora incentivar la creació artística a través de la música. És 
per això que la Regidoria de Cultura dóna cabuda a músics pre-
mianencs perquè trobin en aquest equipament municipal un 
espai de difusió de la seva música. Per aquest motiu, l’Espai 
l’Amistat ha programat diversos concerts com el del grup Gol-
den Grahams, el passat mes de març i el 6 de juny tindrem 
l’actuació de Coriolà, grup premianenc que ens presentarà el 
seu primer disc, El Debut, després d’haver estat una de les tres 
bandes finalistes del concurs de maquetes Sona9. El grup to-
carà juntament amb The Free Fall Band i el DJ Miqui Puig. 
Finalment, amb l’objectiu de potenciar joves músics amateurs 
també es convoca el concurs Delaytan’s, el concurs de bandes 
amateurs que es farà al novembre per impulsar i dotar joves 
bandes d’un espai escènic.

Èxit de participació en
la Festa dels 100 dies
El 29 de març la plaça Nova va acollir la Festa dels 100 dies, el 
tret de sortida del compte enrere per a la Festa Major. Durant 
tot el dia es van fer activitats per a totes les edats com ara tallers, 
cercaviles, una gimcana, un concert a la nit o la primera elimi-
natòria de la Nit de Colles, a la qual van participar 18 colles. 

La Festa dels 100 dies, organitzada per la Comissió de Pira-
tes i Premianencs amb la col·laboració de l’Ajuntament, es va 
celebrar per primera vegada l’any passat i simbolitza el compte 
enrere per a la Festa Major. En aquesta 2a edició va comptar 
amb una important participació en totes les activitats progra-
mades. 

El regidor de Festes, Eloi Maristany, es va mostrar satisfet 
pels resultats de la festa i va destacar que amb només dues edi-
cions, ja es pot considerar una acte consolidat. D’altra banda,  
Carles Sala, membre de la comissió de la Nit de Colles, va va-
lorar positivament la inclusió la primera eliminatòria dins la 
Festa dels 100 Dies.

Finalment, el pròxim 17 de maig, a les 19 h, es farà a la sala 
gran de l’Espai l’Amistat la presentació del cartell de Festa Ma-
jor, així com del marxandatge i totes les novetats d’enguany.

Cineclub Patronat
El Patronat Social Premianenc ha creat el Cineclub Patronat,  
pensat per oferir un cinema d’autor, alternatiu, en català i en 
versions originals.  Des de primers d’any ha programat cinema 
català de joves directors i directores  amb títols com Tots volem el 
millor per a ella o La plaga, entre d’altres. A banda, cada darrer dis-
sabte de mes es projecta un  documental que fins ara ha permès 
veure títols com Casas para todos, Olof Palme, Rafea i el sol o Lloga 
una família, SA, tots en llengua original i subtitulats al català.
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Inscripcions per a la 3a mostra
de graffiti
Fins el 9 de maig estarà obert el termini d’inscripcions per a 
la tercera edició de  la Mostra de graffiti, una iniciativa de la 
regidoria de Joventut per promocionar i difondre l’obra de joves 
creadors de graffitis d’entre 15 i 35 anys. 
La mostra se celebrarà el 8 de juny a la Gran Via i  comptarà 
amb diverses novetats com ara una exposició de graffitis, una 
taula rodona sobre el món del graffiti i artistes convidats. 
Més informació a: www.premiademar.cat

Tornen les Nits d’estudi
a la Biblioteca
Des del 17 de maig i fins al 22 de juny, els estudiants disposaran 
d’un espai a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló per poder 
preparar els exàmens amb tranquil·litat.  

La sala d’estudi obrirà en un horari més ampli que el que 
habitualment ofereix la biblioteca, prioritàriament durant les 
nits i caps de setmana i estarà  a disposició dels estudiants de 
16 anys en endavant que necessitin disposar d’un espai adequat 
per preparar els exàmens. L’horari serà de dilluns a divendres 
de 20.30 h a 1 h i els dissabtes i diumenges de 18 h a 1 h.

Les Nits d’Estudi són una iniciativa de la Regidoria de Joven-
tut que es porta a terme en èpoques d’exàmens, com ara a final 
de curs i a primers d’any.

El Museu de l’Estampació
es reinventa i obrirà tots
els caps de setmana
El nou .MEP farà visites concertades entre setmana
i oferirà un gran ventall d’activitats
Des del 3 de maig el Museu de 
Premià de Mar és el .MEP, un 
museu no només lligat a la his-
tòria de l’estampació, sinó obert a 
tot tipus d’exposicions i activitats 
que complementaran l’exposició 
permanent. Una de les principals 
novetats d’aquesta nova època 
és adequar els horaris per fer-lo 
accessible a tots els publics. Per 
això, a partir del mes de maig, 
estarà obert al públic tots els caps 
de setmana. Fins ara, el museu 
només obria el segon diumenge 
de cada mes i els dissabtes estava 
tancat. A partir d’ara, els dissab-
tes i diumenges obrirà d’11 a 14 h. 
Alhora, tots els dissabtes hi hau-
rà visites guiades i els diumenges 
s’hi faran activitats diverses com 
ara conferències, presentacions 
o tallers familiars a l’obrador que 
permetran als assistents reviure 
la prehistòria, l’època romana, o 
fer d’estampadors.

D’altra banda, de dilluns 
a divendres, el museu obrirà 
per fer visites concertades i 
guiades a grups amb un mí-
nim de 10 persones. Els inte-
ressats a concertar una visita 
poden fer-ho a través del telè-
fon 93 752 91 97 o de l’adreça 
museu@premiademar.cat.

Campanya de difusió
Aquesta nova època també 
comportarà una activitat in-
tensa als diferents canals de 
comunicació amb què comp-
ta el .MEP com ara Face-
book, Twitter i la seva pàgina 
web. En aquest sentit, es cre-
arà regularment contingut 
audiovisual i s’organitzaran 
campanyes de comunica-
ció i street marketing per 
fer arribar la nova oferta de 
l’equipament a tots els pre-
mianencs.

El .MEP és un equipament 
municipal cultural de caràcter 
extraordinari amb una expo-
sició permanent centrada en 
una part tan important de la 
història del poble com ho és 
el  passat industrial, essencial 
per entendre el Premià de Mar 
d’avui. L’exposició permanent 
dedica especial atenció a la his-
tòria de la tècnica, la química 
i l’art de l’estampació manual, 
així com també a la industri-
alització del procés d’estam-
pació.  L’exposició es comple-
menta amb una mostra de les 
primeres civilitzacions que 
van poblar la vall de Premià i 
s’hi poden veure objectes pro-
cedents de les excavacions que 
s’han anat realitzant en els 
darrers quaranta anys.

Més informació a:
www.museuestampacio.org i fa-
cebook.com/museuestampacio

El MEP participa
a la Magna Celebratio
El Museu de l’Estampació va ser convidat 
a participar en la X edició de la Magna Ce-
lebratio, un festival de divulgació del món 
romà que es va celebrar a Badalona, l’antiga 
Baetulo, el darrer cap de setmana d’abril.

El MEP va disposar d’un stand que va 
permetre fer difusió del jaciment romà 
de la Gran Via-Can Ferrerons, que conté 
el que fins avui és l’únic edifici romà de 
planta octogonal que es coneix a Catalu-
nya. Aquest 2014 començaran les obres 
que permetran obrir el jaciment al públic.

El .MEP potenciarà els tallers familiars

Jovsite, projecte guanyador de l’Ajuntament Jove
Per sisè any consecutiu, els alumnes de 3r d’ESO de tots els centres escolars del poble han escollit un 
projecte que l’Ajuntament haurà de desenvolupar. El més votat ha estat Jovsite, de l’Institut Premià  de 
Mar,  que es portarà a terme el mes de juliol i consistirà en 4 dies d’activitats dirigides a joves que van 
des de cinema juvenil, fins a ball a l’Amistat. En tots els casos l’entrada als actes consistirà en una peça 
de roba, menjar o material escolar que serà donat a entitats socials de Premià de Mar.

L’elecció del projecte es va fer durant el Plenari de l’Ajuntament Jove que es va celebrar a l’Es-
pai l’Amistat on cada centre va presentar el seu projecte i posteriorment  tots els alumnes van fer 
les votacions per triar-ne un.

Els altres projectes presentats van ser Paintall, de l’Escola La Salle; Concurs esportiu i artístic, 
de l’escola Assís; i una Pista de futbol sala, de l’escola El Pilar. 

L’Ajuntament Jove és una iniciativa de la Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de l’Àrea de 
Participació pensada perquè els alumnes del penúltim curs 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 comp-
ta amb un pressupost de 6.000 €. Enguany, els projectes havien d’incorporar una vessant social o 
solidària. La celebració del Plenari va comptar amb l’assistència del regidor de Joventut, Eloi Maristany.

L’equip guanyador amb el regidor de Joventut

Mostra de graffiti de l’any passat

FOTO: ANICETO STUDIO

La sala d’estudi funcionarà a partir del 17 de maig
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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
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

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 > Maig 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

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

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

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

Al desembre de l’any passat aprovàvem el pressupost per a aquest 2014, 
amb un pla d’inversions elaborat en funció dels recursos aleshores dispo-
nibles. Una pla que vam haver de fer una mica a contracor, ja que la ca-
pacitat inversora de l’Ajuntament era força superior i ens hauria agradat 
poder incidir més en qüestions com ara programes per generar ocupació, 
però la rigidesa de la normativa estatal no ens permetia anar més enllà. 

Finalment, pocs dies abans que acabés el mes de febrer, el govern esta-
tal va donar llum verda, tot i que amb moltes condicions, perquè els ajun-
taments poguessin fer ús del romanent de l’any anterior, que en el cas de 
Premià de Mar superava els 2 milions d’euros. Limitats per un decret que 

establia que aquest import  s’havia de destinar a 
inversions concretes, finalment podrem destinar 
gairebé 5 milions d’euros a millores de serveis, 
espais i equipaments del  nostre poble. Gràcies 
a aquest romanent s’han pogut incrementar les 
partides de diversos projectes ja previstos, de 
manera que podran finalitzar aquest mateix any 
i s’han tirat endavant nous projectes, entre els quals cal destacar inver-
sions en instal·lacions escolars i la propera construcció de la nova plaça 
Salvador Moragas ubicada darrera l’antiga fàbrica del Gas.

A banda de les properes inversions que es faran a la ciutat, en aquesta edició del Vila Primilia destaquem les novetats que ens arriben des del Museu de 
l’Estampació. El nostre Museu viu una nova etapa, que es visualitza des de la seva reinauguració el 3 de maig, amb l’objectiu de convertir-se en un equi-
pament més proper als premianencs. Com us expliquem, els canvis impliquen l’adopció d’una nova denominació – a partir d’ara el coneixerem com el 
.MEP, per les seves sigles-, però sobretot pel que fa al seu nou horari i les activitats que ens proposen. El .MEP passa a estar obert dissabtes i diumenges, 
amb una programació que inclou les visites guiades, tallers familiars i conferències, i fins i tot activitats externes – xerrades o exposicions -, arribades des 
del teixit associatiu de la ciutat, reforçant d’aquesta manera el caràcter polivalent de l’equipament. Un projecte de comunicació en mans d’una empresa 
premianenca especialitzada ha de donar l’empenta decisiva perquè els ciutadans ens fem més nostre el .MEP i els tresors que conserva al seu interior.

La Festa Major dels Pirates i els Premianencs també mereix espai en aquest butlletí. Les comissions fa mesos que treballen perquè la festa se superi a ella 
mateixa però, mentre no arriba la setmana del 8 al 13 de juliol, ja ens han preparat activitats com la Festa dels 100 Dies, o les prèvies de la Nit de Colles, amb 
què han inundat la ciutat d’esperit pirata, a l’espera que el 17 de maig coneguem els detalls de la Festa en la presentació que ens preparen a l’Espai l’Amistat.
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Diumenge 4
8a Trobada de Country AVECA
D’11 h a 14 h, a la pl. de la Sardana.
Ho organitza: AVECA.

Dilluns 5
Conferència: “Les balances
fiscals i la necessitat econòmica
del nou estat català”
A càrrec d’Àlex Furest
19.30 h, al Centre Cívic.
Ho organitza: ANC de Premià
de Mar i Premià de Dalt.

Dimecres 7
Auditori Viu
A càrrec de l’Orquestra del Mar 
de l’Escola Municipal de Música.
19.15 h,  a l’auditori de l’Escola. 
Entrada lliure.
Ho organitza: Escola Municipal
de Música.

Divendres 9
Música del segle XX per a 
flauta travessera i guitarra 
II temporada de música clàssica.
A càrrec d’Oriol Rigau i Elisa-
beth Roma.
21 h, a l’Espai l’Amistat.
Preu: 11 €. Anticipada o venda 
per internet: 9 €.
Ho organitza: Associació Coral
l’Amistat i Ajuntament
de Premià de Mar.

Dissabte 10
Concert Coral
A càrrec de la Coral de Mata de 
Jonc de Barcelona
18 h, al Centre Cívic
Ho organitza: AVECA

La màgia del Mag Lari 
Espectacle familiar.
19 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

5è Aniversari Atabalades 
20 h, tabalada amb els grups de 
tabals petits de De Bòlit!!! 
21 h, espectacle de foc i percussió.
21.30 h, actuació del grup de 
percussió Batukacio.
22 h, Flamats de Sant Antoni. 
22.30 h, actuació del grup Ata-
balades
23 h, concert dels Goldem Gra-
hams
24 h, DJ i ballaruca.
Plaça Can Manent
Ho organitza: De Bòlit!

Teatre amateur:
La gàbia de les boges
L’obra també es farà els dies 11, 
17, 18, 24 i 25
Direcció: Ferran Corbalan.
22 h, al Patronat Social.
Ho organitza: Patronat
Social Premianenc.

Concert intercanvi 
A càrrec de l’Orquestra Marde-
cordes i l’Escola Municipal de 
Música de Mollet

10h, A l’auditori de l’Escola
de Música. 
Ho organitza: Escola Municipal
de Música de Premià de Mar
i l’Escola Municipal de Música
de Mollet.

Diumenge 11
Taller familiar. Treballem
el fang com els romans
11.30 h, al Museu de l’Estampació. 
Preu: 8 €.
Ho organitza: MEP.

Conferència: Gaudí
i l’arquitectura cristiana
A càrrec de Jaume Genís Terri.
12 h, al Museu de l’Estampació. 
Entrada gratuïta.
Ho organitza: MEP

Cantada Coral
A càrrec de la Coral l’Amistat.
16 h, al Casal Benèfic Premianenc.
Ho organitza: Associació Coral
l’Amistat

Concert de primavera
A càrrec de la Coral l’Amistat i 
la Coral Jove Contrapunt de Mal-
grat de Mar.
19 h, a la capella de l’escola La 
Salle.
Preu: aportació voluntària.
Ho organitza: Associació Coral
l’Amistat

Dilluns 12, 19 i 26
Narració del conte
El Peixet Beethoven
Activitat adreçada a nens i nenes 
d’entre 5 i 6 anys.
10 h, a l’auditori de l’Escola. En-
trada lliure.
Ho organitza: Escola Municipal
de Música.

Dimarts 13
Lectures en veu alta 
Es llegirà el llibre El arte de no amar-
garse la vida, Rafael Santandreu
18.30 h, a la  Biblioteca Munici-
pal Martí Rosselló. 
Ho organitza: Mar de Dones. 

Dijous 15
Lliga fotogràfica 
Tema: Tecnologia. Tècnica: lliure.
Bases:
www.grupargent.blogspot.com
20 h, al Centre Cívic.
Ho organitza: Grup Fotogràfic
Argent. 

Divendres 16
Concert de lírica
A càrrec de La Quinta Voce
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Preu: 11 €. Socis de l’Amistat: 6 €.
Venda Anticipada: 9€.
Ho organitza: Associació
Cultural Centre l’Amistat.
Hi col·labora: Ajuntament
de Premià de Mar.

Dissabte 17
Inauguració de l’exposició
temporal de CONEX
12 h, al Museu de l’Estampació 
Ho organitza: MEP 
Hi col·labora: Conex

Creus de Maig 
Actuacions a càrrec de l’Escola 
de Ball Loli i la col·laboració de 
Danzas Populares Arco Iris.
17.30 h, a la plaça dels Països Ca-
talans
Ho organitza: Coro Rociero
La Marisma

Presentació Festa Major 2014
Cartell, samarretes, marxandat-
ge, nova web, programació... 
19 h, Espai l’Amistat. Entrada 
lliure. 
Ho organitza: Ajuntament de 
Premià de Mar. 
Hi col·labora: Comissió de
Pirates i Premianencs.

Diumenge 18
Iniciació al món del fòssil
Sortida familiar a la Plana de Vic.
Places limitades. Transport propi.
Informació:
aecc_cultura@yahoo.es.
Tel: 692 630 490. 
Ho organitza: Associació
d’Estudis  Científics i Culturals

Jornada de portes obertes
i visita guiada amb motiu
del Dia Internacional
dels Museus
A les 11 h i a les 12.30 h, al Mu-
seu de l’Estampació
Entrada gratuïta
Ho organitza: MEP

Dimarts 20
Lectures en veu alta 
Es llegirà el llibre El arte de no 
amargarse la vida, Rafael Santan-
dreu
18.30 h, a la  Biblioteca Munici-
pal Martí Rosselló i Lloveras. 
Ho organitza: Mar de Dones. 

Dimecres 21
L’hora del conte:
contes per a nadons
A càrrec de Gina Clotet.
16 h, a la Biblioteca Martí Rosse-
lló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.

Dijous 22
Concert dins del Cicle
Moments Musicals a les
escoles de música del Maresme
19 h, a l’auditori de l’Escola. 
Ho organitza: Moments
Musicals i Escola Municipal
de Música de Premià de Mar.

Divendres 23
Adreça desconeguda 
Lectures dramatitzades a càrrec 

de Dimecresalesnou. Direcció: 
Dària Ferrando.
21 h, a la sala petita de l’Espai 
l’Amistat.
Ho organitza: Dimecresalesnou.

Dissabte 24
Teatre: Un aire de família 
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Preu: 20 €. Anticipada o venda 
per internet: 18 €.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Diumenge 25
Country Els Mosqueters
D’11 h a 14 h, a la plaça de la Sar-
dana.
Ho organitza: AVECA.

Taller de jocs d’època romana 
Vine a jugar com ho feien els 
nens de l’antiga Roma!
11.30h, al Museu de l’Estampació
Preu: 8 €
Ho organitza: MEP

Conferència: Can Ferrerons:
una arquitectura romana
excepcional
12h, al Museu de l’Estampació
A càrrec de Ramon Coll i de 
Marta Prevosti
Ho organitza: MEP

Ballada de Sardanes 
A càrrec de la cobla Ciutat de 
Terrassa.
18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza:
Amics de la Sardana.

Dimarts 27
Lectures en veu alta 
Es llegirà el llibre El arte de no 
amargarse la vida, Rafael Santan-
dreu
18.30 h, a la  Biblioteca Munici-
pal Martí Rosselló i Lloveras. 
Ho organitza: Mar de Dones. 

Dijous 29
Taller  “L’edat de la saviesa:
envellir en positiu”
Dia Internacional d’Acció per la 
salut de les dones.
18 h Centre Cívic. El taller tam-
bé es farà els dies 5 i 12 de juny.  
Inscripcions: Fins el 27 de maig, 
a l’ Antiga Fabrica del Gas.  Tel. 
93 741 74 04
Ho organitza: Regidoria
d’Igualtat.

Dissabte 31
17a Festa de la Primavera
10a Trobada d’intercanvi de pla-
ques de cava: cercavila amb De 
Bòlit! i degustació de cava. Placa 
de tirada limitada i placa com-
memorativa de la trobada.
De 10 h a 14 h, a la plaça de 
l’Ajuntament.
Ho organitza: AVECA.
Hi col·labora: De Bòlit!

EXPOSICIONS

Exposició de pintura
A càrrec de l’artista Carles Maymó.
Fins al 4 de maig, a la Sala Pre-
miart.
Ho organitza: Associació
d’Artistes Plàstics
de Premià de Mar.

Exposició col·lectiva
A càrrec de l’artista Rosalia Or-
gaz i Ferran Costa.
Del 9 al 18 de maig, a la Sala 
Premiart.
Ho organitza: Associació
d’Artistes Plàstics
de Premià de Mar.

Exposició audiovisual
“Projectant Agustí Centelles” 
Amb una exposició bibliogràfi-
ca sobre novel·les històriques 
centrades en la  Guerra Civil i la 
postguerra.
Fins al 15 de maig, a la Biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.

Exposició de pintura
A càrrec de Núria Güell Guillen.
Fins al 16 de maig, al Centre Cívic.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar.

Exposició temporal de CONEX
Exposició dels treballs realitzats 
pels membres de l’entitat 
Del 17 de maig a l’1 de juny
Ho organitza: MEP 
Hi col·labora: Conex

Exposició fotogràfica col·lectiva 
A càrrec del grup Argent.
Del 19 al 31 de maig, al Centre 
Cívic. 
Ho organitza: Grup Fotogràfic
Argent. 

Exposició de pintura
A càrrec de l’artista Pere León.
Del 23 de maig a l’1 de juny, a la 
Sala Premiart.
Ho organitza: Associació
d’Artistes Plàstics
de Premià de Mar.

L’estampació tèxtil
Un recorregut per la història, la 
ciència, la tècnica i l’art d’estam-
pació des del segle xviii fins a 
l’actualitat. 
Ho organitza: MEP

L’arqueologia de Premià
Una selecció de troballes que 
ens parla del passat romà i iber 
de la vall de Premià.  
Ho organitza: MEP

Rebombori 2014:
programació a la pàg. 6

Agenda d’activitats maig



10  GRUPS MUNICIPALS

Una vegada més, lligats de mans
pel govern de Madrid
Recentment, el ple municipal aprovava a què es des-
tinaran els més de 2 milions d’€ de romanent del 
2013. Una quantitat considerable que permetrà fer 
diverses millores al poble i que s’ha aconseguit grà-
cies a una bona gestió econòmica dels darrers anys. 
Arribar fins aquí no ha estat fàcil i lamentablement, 
una vegada més, hem topat amb la incoherència 
del govern de Madrid. Perquè fins ara, tot i haver 
aconseguit un romanent de 2.011.068 €, l’Estat no 
només ens ha obligat a guardar aquests diners al ca-
laix, sinó que quan ens ha permès utilitzar-los ho 
ha fet amb presses i amb un excés de condicions i 
limitacions.

Com ja és sabut, a finals de febrer es va publicar 
un Real Decreto que establia de quina manera els 
ajuntaments havien de destinar el superàvit del pres-
supost de l’any anterior, sense tenir en compte que 
no tots els municipis tenen les mateixes necessitats 
i que ens hagués anat bé tenir més marge de mani-
obra per poder decidir a on i com s’invertien aquests 
diners, que en definitiva són dels premianencs.

Finalment, ja s’està treballant les actuacions que 
es portaran a terme. Parlem de projectes tan impor-
tants com la construcció de la nova plaça Salvador 
Moragas, l’obertura al públic del jaciment romà, la 
renovació de l’entorn de la plaça Nova i del carrer 
Eixample o millores a carrers malmesos. Unes ac-
tuacions que, en alguns casos,  ajudaran a generar 
ocupació i sens dubte ens permetran millorar Pre-
mià però que, lamentablement, hem hagut de de-
cidir sota la pesant i incoherent mirada de Madrid.

Necessitem projecte de vila!
No anem bé. Amb el govern de CiU i PSC-PSOE no 
anem bé. Per una senzilla raó: l’equip de govern, for-
mat per 14 dels 21 regidors que conformen el consis-
tori, no té projecte de vila.

Una nova demostració d’aquest fet és l’aprovació 
a corre-cuita dels projectes als quals es destinaran 
els gairebé 2.5 milions d’euros (més del 10% del 
pressupost) provinents del romanent de tresoreria 
de la liquidació pressupostària de 2013. Uns projec-
tes que, recordem-ho, van ser aprovats malgrat el 
vot contrari de tota l’oposició en bloc.

El clar exemple de la manca de projecte del govern és la 
remodelació de l’espai adjacent a l’antiga Fàbrica del Gas, 
la nova plaça Salvador Moragas. És evident que aquest 
espai necessita una intervenció per evitar la progressiva 
degradació que pateix. Ara bé, si allà hi projectem la nova 
nau de la brigada, què farem amb Can Salomó, l’espai 
que actualment ocupa? Ningú no ho ha previst? No.

Ningú no va preveure els usos de Can Manent abans 
de crear la nova biblioteca? No. Ningú no va fer el segui-
ment de l’obra de la nova estació per evitar-ne el nyap 
actual? No. Ningú no va preveure polítiques de mobilitat 
quan es van planificar les noves zones blaves i verdes? 
No. Ningú no va pensar quins usos eren prioritaris quan 
es va remodelar la Fàbrica del Gas? No. Ningú no va pre-
veure el desastre públic del nou contracte de neteja? No.

No tot és disposar de diner públic, no tot és fer 
obres. La gestió i planificació de la vila entesa com 
un espai habitable i cohesionat és necessària per 
canviar el poble i adaptar-lo a les noves necessitats 
dels premianencs, i aquestes mai no poden anar lli-
gades a la dictadura dels calendaris electorals.

Impuls a la millora urbana i a l’ocupació 
Aquesta nova inversió és fruit dels estalvis aconse-
guits en els darrers anys amb la gestió pressupos-
tària i  el control de la despesa. Diners que tornen 
a la ciutadania i a la ciutat en forma d’inversions en 
nous espais urbans, arranjament d’altres; d’actuaci-
ons a les xarxes de serveis de clavegueram i la millo-
ra d’equipaments municipals.

Però aquesta inversió no només és urbana, també 
és social; continuem treballant en aquesta línia, per-
què aquestes obres crearan llocs de treball directes 
per als nostres conciutadans i també  indirectes per 
a les empreses subministradores. 

L’actuació més important es farà a l’espai que es 
troba sense urbanitzar a la zona nord de l’antiga 
fàbrica del Gas. L’objectiu és construir en el nivell 
soterrani un espai municipal per guardar grans 
elements com carrosses de Reis, material de les 
brigades d’obres i jardineria, etc. L’actuació també 
aprofitarà el pendent per construir una gran plaça 
pública a nivell del carrer. El disseny d’aquesta pla-
ça serà fruit d’un procés de participació ciutadana. 
Amb aquesta actuació es guanya un nou espai per 
aglutinar diferents serveis, suprimir el lloguer dels 
espais on són ara i urbanitzar un lloc amb una  si-
tuació molt degradada. Així alliberem més de 3.000 
m² d’espai 100 % públic, amb la precaució de reser-
var-lo per a altres actuacions.

Lamentem el vot en contra de l’oposició davant 
d’uns projectes que generen feina i milloren la qualitat 
de vida de veïns i veïnes. No ens interessa el tactisme 
polític, ens interessa fer feina per al poble i fer-la bé.
http://www.premiademar.cat/document.php?id=9468

Manca de transparència de CiU- PSC
per decidir la inversió de 2,9 milions d’euros
L’Equip de Govern  parla amb molta facilitat de la 
transparència i la participació, des de la nostra co-
alició sempre hem defensat que la transparència i 
la participació són elements necessaris  per desen-
volupar la política en general. CiU i PSC disposen 
dels elements suficients per portar  a terme aquesta 
transparència, però  els manca la voluntat política 
d’utilitzar-la  i  de fer participar la gent de les grans 
decisions que ens afecten, com ha quedat de mani-
fest amb la modificació pressupostària de 2,9 mili-
ons d’euros presentada al Ple del mes de març, i fi-
nançada amb romanent de tresoreria del 2013, arran 
d’un nou decret de l’Estat.

L’Equip de Govern PSC-CiU va tenir coneixement 
del decret  el dia 22 de febrer, és a dir 24 dies abans del 
Ple, i només va informar a l’oposició 48 hores abans 
del ple, un cop ja havia decidit  on invertit aquests di-
ners. Malgrat la manca de temps, el nostre grup va de-
manar a les AMPA i equips directius de les escoles pú-
bliques de Premià informació per tal d’establir criteris 
per aquesta inversió, cosa que no havia fet l’equip de 
govern. Amb aquesta informació proposàvem invertir 
595.000 euros en les escoles públiques de la manera 
següent: una aportació de 60€ euros per alumne per a 
material, digitalització d’aules, etc. i la resta en inversi-
ons estructurals a les diferents escoles.

En el transcurs del Ple extraordinari del mes de 
març, on es va aprovar la resta d’inversions, van que-
dar pendents d’adjudicar 393.000 euros. L’equip de 
govern es va comprometre a estudiar la nostra pro-
posta i decidir-la al Ple del mes d’abril.

“A los que corren en un laberinto,
su misma velocidad los confunde”
Corría el siglo I después de Cristo, cuando un hispa-
no de la Bética, Marco Anneo Séneca, escritor, orador, 
erudito, filósofo estoico y político nos dejó una serie 
de obras y ensayos, que más de un político actual local 
deberían leer. Nos hablaba de la responsabilidad de 
los actos jurídicos, de las acciones civiles y humanas, 
de la bondad de los gobernantes y del saber hacer.

Han pasado muchos años y seguimos sin apren-
der de la historia. En estos momentos, en el siglo 
XXI, nos gobiernan en Catalunya, un presidente 
que corre en un laberinto que se ha metido el solito 
y no sabe como salir. Va a tal velocidad que no sabe 
ya como frenar. Porque si frena piensa que los suyos 
lo harán desaparecer. Y si no frena, no calcula los 
riesgos que ello comporta, porque la velocidad que 
lleva lo confunde. Además quienes le asesoran, o no 
oyen lo que les dicen o no quieren oír lo que no les 
interesa. Cada vez el laberinto es más estrecho, por-
que es rehén de sus tiempos y preguntas. Cada vez 
la confusión es más amplia, y ya se empieza a negar 
la mayor, (como las voces que llegan de Bruselas). 
Cada vez la velocidad aumenta, y el margen de ma-
niobra se reduce. Cada vez las consecuencias de los 
actos irresponsables serán más graves. En el siglo I 
Nerón, no era consciente de sus actos, sus asesores 
le decían que obraba bien y nadie en su entorno ( su 
sociedad civil) le llevaba la contraria. Por supuesto 
que no comparo a Nerón con el señor Mas, pero ya 
Séneca, fue consciente de lo que pasaba y dejo bien 
claro lo que no hay que hacer. Nosotros aún estamos 
a tiempo de poder cambiar a los gobernantes.

Contenedores y limpieza de las calles
Un tema casi permanente en las reuniones bimen-
suales entre representantes municipales y vecinales 
(COAV) es el de los contenedores y la suciedad que 
hay alrededor de los mismos. 

En Julio de 2013, el Ayuntamiento y la nueva em-
presa de gestión de residuos, presentaron el nuevo 
sistema y la campaña de sensibilización Dit i Fet, con 
nuevos contenedores en 3 tamaños, que permitirán 
pasar de 160 a 116 contenedores, pero aumentando 
la capacidad en un 42%; el coste anual de esa gestión 
(760.000 €/año entre la recogida, el transporte y la 
eliminación) y los objetivos  a conseguir, sobre todo 
de reducción en el contenedor GRIS que es por el que 
paga el Ayuntamiento, es decir todos los vecinos.

Una de las mejoras del nuevo sistema es que la 
empresa que lo gestiona, también se cuida de la lim-
pieza de la zona donde están ubicados.

Lo cierto es que las AA.VV. no dejan de recibir 
quejas de sus vecinos de que aunque se haya mejo-
rado en los contenedores, solo hay críticas respec-
to del pequeño tamaño de las bocas del contenedor 
marrón, la suciedad alrededor de los contenedores 
sigue sin solucionarse.

La tardanza en renovar los viejos contenedores, 
hace que se retrase el estudio sobre las necesidades 
y frecuencia de recogida en cada zona, lo que provo-
ca que haya contenedores sobrecargados, más sucie-
dad alrededor de ellos, y otros infrautilizados.

Todo ello contribuye a que se dé una imagen de su-
ciedad en las calles, pese a que desde el Ayuntamiento 
se insista en que estas se limpian 2 veces por semana 
mecánicamente y otras 2 veces manualmente.
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El web municipal rep
el segell Infoparticipa
36 ajuntaments catalans han rebut el distintiu de qualitat
i transparència atorgat per la UAB

El manual explica com es pot exercir la
participació ciutadana a Premià de Mar

El web de l’Ajuntament de Pre-
mià de Mar www.premiademar.
cat ha obtingut el Segell Info-
participa, un distintiu que ator-
ga el Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutada-
nia Plural (LPCCP) de la UAB 
en reconeixement a la qualitat 
i la transparència de la comu-
nicació pública local. El segell 
s’ha atorgat per primera vegada 
aquest 2014 i l’han obtingut un 
total de 36 ajuntaments cata-
lans. Paral·lelament, 12 ajunta-
ments que no havien obtingut 
el segell van rebre una menció 
o reconeixement.

El lliurament del Segell es va 
fer en un acte celebrat al Palau 
de Pedralbes de Barcelona pre-
sidit pel rector de la UAB, Fer-
ran Sancho, i la vicepresidenta 
de la Generalitat, Joana Ortega. 

Per part de l’Ajuntament de 
Premià de Mar hi van assistir 
l’alcalde, Miquel Buch, i la re-
gidora de Comunicació, Olga 
Safont, que va valorar el guardó 

com a mostra de la feina feta 
des de l’Ajuntament, alhora 
que va  destacar que es conti-
nua treballant per assolir noves 
millores encara pendents.

Els premianencs ja poden obtenir el volant
d’empadronament des del web municipal
Des de fa temps, el web municipal www.premiademar.cat ofereix a través de l’apartat OVAC 
(Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà) la possibilitat de fer diversos tràmits o presentar ins-
tàncies en línia i recentment s’hi ha incorporat la possibilitat que es pugui sol·licitar i im-
primir el volant d’empadronament sense haver de desplaçar-se a l’Ajuntament.

L’únic requisit per poder fer aquests tràmits és que el ciutadà tingui accés a un ordinador 
i disposi d’un certificat electrònic. Els tràmits que es poden fer ara per ara són diversos i 
l’objectiu de l’Ajuntament és anar-los ampliant de manera progressiva. A banda, al munici-
pal també hi ha l’anomenada Carpeta del ciutadà, on l’usuari pot consultar les sol·licituds 
que ha entrat a l’Ajuntament, els expedients que figuren al seu nom (els referents a proce-
diments que estan automatitzats) i les dades que consten al padró d’habitants.

L’alcalde, la vicepresidenta del govern i la regidora de comunicació

Guia fàcil per a la
participació

La Guia fàcil per 
a la Participació a 
Premià de Mar és 
un manual que 
acompanya el Re-
glament de govern 
obert i participació 
ciutadana on s’ex-
plica de manera 
didàctica i entene-
dora els canals i 
instruments dels 
quals disposen els 
ciutadans per par-
ticipar. En la seva 
elaboració hi ha 
participat molt di-
rectament l’ano-
menat grup motor, 
un grup de premi-
anencs que va ser 
escollit buscant la 
màxima pluralitat 
i diversitat que ja va intervenir en la redacció del Reglament. 

La Guia fàcil per a la participació a Premià de Mar es va pre-
sentar en un acte públic que es va fer el 25 de març, a la sala 
petita de l’Espai l’Amistat. L’acte va comptar amb la intervenció 
del representant del grup motor Joan Francesc Altés, que  va 
destacar la necessitat d’impulsar la participació ciutadana. D’al-
tra banda l’alcalde, Miquel Buch, va anunciar que aquest any es 
faran dos processos de participació, un sobre el futur del mu-
nicipi i un altre sobre com ha de ser la plaça Salvador Moragas.

Nou servei de suport
als emprenedors
L’assessorament per a la posada en marxa de 
nous negocis forma part de les diverses accions 
per activar l’economia local 
L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, 
ha donat un nou impuls a l’anomenat Pla d’activació de l’eco-
nomia local, que pretén fomentar la creació de noves empreses, 
millorar la competitivitat de les ja existents i afavorir l’ocupació. 
El pla fa un pas endavant en les accions que ja es portaven a 
terme en matèria de formació i assessorament per a persones 
aturades i incorpora noves mesures per fomentar l’ocupació 
entre els premianencs.

Un dels principals objectius d’aquest pla és donar un asses-
sorament individualitzat als emprenedors que tinguin pensat 
engegar un nou negoci. A través de sessions individuals per 
part de tècnics especialitzats, s’ofereix orientació en la planifi-
cació i posada en marxa del negoci, es resolen dubtes i es dóna 
assessorament sobre com millorar el posicionament del negoci 
dins el mercat.

Més informació: Servei de Promoció Econòmica. Joan XXII 2-8
promoció@premiademar.cat.
Tel. 93 741 74 01 ext. 2000

Fira Comercial de Primavera
Diumenge 11 de maig, la plaça dels Països Catalans acollirà una edició de la Fira Comercial de 
Primavera, on les botigues del poble oferiran productes de temporades anteriors a bon preu. La 
fira es completarà amb diverses promocions d’establiments o serveis i activitats com ara exhibi-
cions de balls o desfilades de perruqueria.

La Fira està organitzada per Comerços Associats de Premià amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, la Diputació de Barcelona i el Departament de Comerç i Consum de la Generalitat de 
Catalunya.

Escaneja aquest codi QR per consultar
la Guia Fàcil per a la Participació
a Premià de Mar

FOTO: TONI POSTIUS

Comissió de Can Sanpere
El ple municipal del mes de març va aprovar una moció presentada per tots els grups municipals 
(CIU, PSC, PP, CP-PA i ICV-EUiA-E) per a la creació d’una comissió de seguiment conjunta entre 
els grups amb representació al consistori i la Plataforma Ciutadana Can Sanpere 100% Públic. 

La moció es va presentar al ple després de diversos contactes informals entre els grups muni-
cipals i la Plataforma que reafirmen la voluntat conjunta que Can Sanpere ha de ser 100% pú-
blic, així com la necessitat d’incorporar la participació ciutadana en el procés que ha de permetre 
l’assoliment d’aquest objectiu.

La Comissió es reunirà periòdicament i farà un seguiment de tot allò que afecti l’esdevenir 
de Can Sanpere. La formaran representants de tots els grups municipals i de la Plataforma Can 
Sanpere 100% Públic, alhora que s’hi podran incorporar assessors tècnics per tractar qüestions 
concretes. La primera reunió de la Comissió es va fer una setmana després de la seva constitució, 
concretament el 26 de març. 
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Anunci oficial
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de gener de 
2014 va aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització dels carrers 
d’Aragó, Barcelona, Tarragona i Lleida” i es va exposar al públic mit-
jançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Bar-
celona de data 05.02.14, al tauler d’anuncis i a la web municipal als 
efectes d’informació pública i va quedar aprovat definitivament en 
data 07.04.14 perquè no s’han presentat 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, 11 d’abril de 2014

Miquel Buch i Moya. Alcalde

Ple Ordinari del 16 d’abril
Els punts que es van tractar durant el ple van ser els següents:

SERVEIS ECONÒMICS
Tresoreria:
Donar compte al Ple de l’informe de la tresorera municipal so-
bre el compliment dels terminis previstos de pagament de les 
obligacions del primer trimestre 2014.

Compte de gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tribu-
tària (ORGT) del 2013. Aprovat. 

RECURSOS HUMANS
Donar compte del decret Alcaldia de data 21.03.14: Cessament 
de la directora del Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

Donar compte de l’informe de Recursos Humans sobre el com-
pliment del número de personal eventual segons la Llei 27/2013

Reconeixement de triennis del cap de Gabinet d’Alcaldia. Aprovat.

SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Cultura:
Conveni de cessió de les sales de l’Espai l’Amistat de l’Associa-
ció Cultural Centre l’Amistat. Aprovat. 

SERVEIS TERRITORIALS
Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions:
Donar compte de l’acord  de la Junta de Govern Local de data 
26.03.14: Aprovació inicial del projecte de supressió de barre-
res arquitectòniques del sector sud de Can Farrerons (Gran Via 
de Lluís Companys, tram ctra. Vilassar de Dalt/pl. Dr. Ferran)

MOCIONS
Moció presentada pel grup municipal CP-PA per regular l’ope-
ració de regeneració de les platges de Premià de Mar. Rebutjada.

Moció presentada per tots els grups municipals pel reforç infor-
matiu de les sessions plenàries de l’Ajuntament de Premià de Mar.
Aprovada.

Moció presentada pel grup municipal CP-PA per la col·locació 
d’una bandera estelada al balcó de l’Ajuntament. Aprovada.

PRECS I PREGUNTES
Pregunta presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E: Renún-
cia coordinador de la ràdio.

Pregunta i prec presentats pel grup municipal CP-PA: Referent 
al Grup Motor.

Per ampliar la informació sobre el ple del 16 d’abril:

Resum del ple:
www.premiademar.cat/resumple16042014

Crònica elaborada per Ràdio Premià de Mar:
www.premiademar.cat/cronicaradio16042014

Actes plenàries:
https://seuelectronica.premiademar.cat/actesplenaries

Si vols rebre per correu electrònic tots els resums del ple muni-
cipal escriu a premsa@premiademar.cat.

Premià de Mar estrena
servei de deixalleria mòbil
Funcionarà tots els dissabtes de 10 del matí  a les vuit
del vespre i la ubicació variarà cada mes

A partir del mes de maig, cada dissabte 
s’instal·larà una deixalleria mòbil en un indret 
del poble per facilitar que els ciutadans es pu-
guin desprendre d’aquells residus que no es 
poden llençar al contenidor. La deixalleria mò-
bil funcionarà durant tot el dia i per fer-ne ús 
caldrà portar la targeta d’usuari que s’utilitza 
per a la deixalleria La Suïssa. 

Els materials que es podran portar a la deixa-
lleria mòbil són roba i sabates, ferralla, ferralla 
electrònica i informàtica, cables elèctrics, olis 
vegetals o de cuina no industrials, olis minerals 
o de motor (no industrial), dissolvents (no in-
dustrials), làmpades fluorescents, radiografies i 
anàlegs, tòners i cartutxos, telèfons mòbils, pe-
tits electrodomèstics, miralls i vidre pla, piles i 
bateries, aerosols i pintures (no industrials).

La deixalleria mòbil funcionarà cada dissab-
te des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre 
(excepte de 14.30 a 15.30, que romandrà tan-
cada) i la ubicació prevista durant els propers 
mesos serà la següent:

Dissabtes del mes de maig:
plaça de Mercè Rodoreda 

Dissabtes del mes de juny:
Gran Via - plaça dels Països Catalans 

Dissabtes del mes de juliol:
Gran Via-Av. Roma

Dissabtes del mes d’agost:
Gran Via-pl. Dr. Ferran

Els residus de la deixalleria mòbil es porta-
ran a la deixalleria de La Suïssa i es gestiona-
ran conjuntament amb els que es recullen allà.

Escaneja aquest codi QR
per llegir el resum del ple

La deixalleria mòbil funcionarà els dissabtes

L’Ajuntament paga als proveïdors
a 19 dies de mitjana
Durant el primer trimestre d’aquest 2014 l’Ajuntament ha aconseguit reduir el termini de pagaments 
als proveïdors de forma notable, de manera que la mitjana ha estat de 19,41 dies. Aquesta xifra con-
trasta amb la del primer trimestre de l’any anterior, quan el termini de pagament era de 69,97 dies.

Els darrers dos anys el consistori ha fet un esforç important per reduir el termini de pagament 
de factures. En aquest sentit, cal destacar que el primer trimestre de 2012 la mitjana va ser de 
141,56 dies i al cap de dos anys aquesta xifra s’ha reduït un 86%. El darrer trimestre de 2011, el 
temps de pagament havia estat de 102,05 dies i després d’incrementar-se al trimestre següent 
en 39 dies, la tendència des de primers de 2012 ha estat sempre a la baixa, independentment del 
nombre de factures gestionades.

Segons la normativa estatal, actualment el termini màxim de pagament per al 2014 és de 30 dies.
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Gran temporada del sènior
de waterpolo
L’equip aconsegueix la 5a posició a la segona divisió
estatal i es mostra satisfet per la seva consolidació
Després de la reeixida tempo-
rada passada en què  el primer 
equip del Club Natació Pre-
mià va aconseguir l’ascens de 
categoria, aquesta temporada 
l’equip ha afrontat la Segona 
Divisió Nacional, una cate-
goria nova que engloba tot el 
territori estatal i en la qual tots 
els equips integrants de la lliga 
eren de fora del territori català.

El del Club Natació Premià 
és un equip jove, que als  ini-
cis de la lliga va notar una cer-
ta i lògica inexperiència en si-
tuacions de tensió, però a base 
d’esforç i constància ha anat 
consolidant el seu joc partit a 
partit. La gran cohesió existent 
entre els membres d’aquest 
equip ha estat clau a l’hora 
de superar els moments més 
difícils de la temporada però 
també per gaudir dels entre-
naments i els partits.

Acabada la lliga, i havent 
aconseguit la cinquena posi-
ció, el seu tècnic,  Albert Salva-
tierra, en fa un balanç positiu: 
“Assolim àmpliament l’objec-
tiu marcat de consolidar-nos 
en aquesta nova divisió, i un 
cop plenament assentats en 
la categoria hem fet grans re-

sultats. Som el tercer equip 
menys golejat de tota la lliga 
i podem estar molt contents 
d’aquest equip”.

Una altra clau del seu  l’èxit 
ha estat la constància de l’afi-
ció que a cada partit omplia 
les grades del Club Natació 
Premià.

L’equip ha demostrat una gran cohesió i constància

Programa Activa’t caminant
Cada dimarts a les 10 del matí es fa una caminada col·lectiva amb 
acompanyament de personal tècnic del servei d’esports de l’Ajun-
tament a través d’un dels recorreguts que actualment hi ha a Pre-
mià de Mar i que formen part del programa Activa’t caminant. En 
total hi ha quatre recorreguts que presenten diversa intensitat i 
unes distàncies que van des dels 1.800 m fins als 4.400 m: curt 
(1.800 m), mitjà (3.000 m), llarg (3.300 m) i molt llarg (4.400 m).

Les caminades dels dimarts són obertes a tothom i  tenen 
com a punt de sortida el Pavelló Municipal d’Esports. Aques-
ta iniciativa forma part del Pla d’activitat física esport i salut 
(PAFES), impulsat des de la Regidoria d’Esports amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en 
coordinació amb el CAP Premià de Mar.

La Cursa d’Estiu escalfa motors
El 28 de juny es farà la Cursa d’Estiu, que com cada any constarà 
de dues proves: la milla infantil (1,2 Km) i la cursa adulta (10 km).

A banda dels participants, la cursa necessita també volun-
taris. Les persones interessades a fer de voluntàries el dia de 
la cursa es poden posar en contacte amb el Servei d’Esports a 
través de l’adreça esports@premiademar.cat.
Més informació sobre la cursa i inscripcions a
http://cursaempenta.wordpress.com/ i
https://ca-es.facebook.com/serveidesports.premiademar

Futbol sala a la plaça Maresme
Recentment s’han fet diversos treballs de millora de les instal-
lacions esportives de la plaça Maresme. Les cistelles de bàsquet, 
que estaven molt deteriorades, s’han substituït per un petit 
camp de futbol sala amb porteries antivàndals i s’han pintat les 
línies de joc del terra i la paret. 
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“Ens sentim orgulloses de ser l’únic grup estable
de tabaleres de Catalunya”
Pilar Ros
www.facebook.com/Atabalades

Les Atabalades formen, juntament amb els Quilombo i els Tutukà el triumvirat de grups de tabalers 
de Premià de Mar. La seva singularitat rau en el fet que es tracta d’un grup format exclusivament 
per dones, un fet insòlit a Catalunya del qual se’n senten, naturalment, orgulloses. Aquest 2014 
celebren els seus primers cinc anys d’activitat tabalera, fet que celebraran el 10 de maig amb una 
gran festa a Can Manent. Parlem amb la Pilar Ros, una de les ‘atabalades’ més veteranes. 

El nom d’Atabalades està molt ben tro-
bat. Com se us va ocórrer?
Al principi ens deien les ‘Mames ta-
baleres’. De fet no teníem un nom 
oficial. En una de les nostres reunions 
l’Alícia Badia, que ja no és al grup, va 
comentar que ‘sempre anàvem ataba-
lades’. L’expressió ens va agradar i es 
va quedar com a nom del grup.

Dius que éreu mames tabaleres. Com 
apareix un grup de tabals format ex-
clusivament per dones? 
Totes érem mares de nens que forma-
ven part de la colla infantil de tabals de 
De Bòlit! i els acompanyàvem en les 
seves sortides. Un bon dia vam pensar 
que, ja que estàvem ficades en el món 
dels tabals, no estaria malament que, 
encara que fos per desestressar-nos, 
ens trobéssim un cop per setmana per 
a practicar amb els tabals. Dit i fet, li 
vàrem proposar a en Carles Aragón, 
responsable dels tabalers petits de De 
Bòlit! i va estar encantat amb la idea. I 
ja fa cinc anys!

Així doncs, sou l’únic grup de dones 
tabaleres?
No tinc coneixement que hi hagi més 
grups com nosaltres a Catalunya. De 
fet, fins fa ben poc no érem conscients 
de ser l’únic grup femení de tabals. Sé 
que a Barcelona, i amb motiu del Dia 
de la Dona, es conforma un grup de 
dones que fa un espectacle amb els ta-
bals, però és només per actuar aquell 
dia. Com a grup estable som les úni-
ques, cosa que ens fa sentir orgulloses.

El fet de ser dones fa que us cridin 
més per a actuar?
No ho tinc clar si ens criden més o 
menys pel fet de ser dones, però el que 
sí que és veritat és que la gent queda 
molt sobtada quan veuen que tot el 
grup de tabaleres som dones.

Quina és la vostra activitat habitual? 
De fet funcionem com qualsevol altre 
grup de tabals. Seguim acompanyant 
els nens en les seves actuacions, però 
com a mares. Com a Atabalades te-
nim una activitat pròpia. Quan ens 
surten actuacions a fora de Premià hi 
anem, i els de la ciutat els compartim 
amb els altres dos grups de tabals: els 
Quilombo i els Tutukà. Ens surten 
bastants ‘bolos’. La veritat és que no 
ens podem queixar.

A quina mena d’activitats actua un 
grup de tabals com el vostre? 
A tota mena d’actes, des de casaments 
fins a col·laboracions en esdeveni-
ments de la ciutat, com la Shopping 
night. També participem animant 
activitats esportives; hem actuat ani-
mant els corredors a la Moonrace de 
Sant Cugat, o a la Vilatrail de Vilassar 
de Dalt. De fet anem allà on ens tru-
quen per animar i donar alegria. Natu-
ralment, això a banda de les activitats 
del poble pròpies de De Bòlit!, que és 
l’entitat a la qual pertanyem, com el 
Rebombori o la Festa Major.

I tota aquesta dedicació és 100% voluntà-
ria o teniu algun tipus de remuneració?
La nostra activitat és completament vo-
luntària. És veritat que de vegades ens pa-
guen alguna cosa, però ho dediquem a les 
despeses del grup, com els instruments 
etc. No és en cap cas una activitat lucrati-
va. No ens guanyem la vida amb això.

Considereu que això dels tabals és una 
moda?
No ho crec! Els tabals han arribat per 
quedar-s’hi. Fixa’t que nosaltres no-
més portem cinc anys d’activitats, però 
els altres grups de Premià, els Quilom-
bo i els Tutukà, ja tenen uns deu anys, 
i n’hi ha de més antics. Els tabals ani-
men molt i això agrada a la gent.

Com dius, d’aquesta manera arribeu 
als cinc anys de funcionament. Com 
us fa sentir aquest aniversari?
Molt orgulloses! Al principi ningú no 
apostava per nosaltres. Érem les qua-
tre que sortíem i ja està! Però fixa-t’hi, 
cinc anys, ja! Vam començar sent vuit 
però en aquest temps se’ns han afe-
git dones que han anat perdent la por 
a actuar, i ara ja en som vint-i-cinc, i 
fins i tot tenim llista d’espera perquè 
no podem encabir totes les noies que 
volen formar part de les Atabalades. 
Els instruments són limitats i per 

tant s’ha d’esperar que hi hagi una 
baixa perquè pugui entrar una perso-
na de fora.

I per celebrar aquest aniversari, el 10 
de maig organitzeu una festa a Can 
Manent. Què prepareu?
La festa està oberta a tot el poble i, 
naturalment, a totes les colles de De 
Bòlit! Hi haurà activitats de tabals 
per als nens, malabars de foc, actua-
rem nosaltres i hi haurà una mostra 
amb altres colles de tabals convidades. 
També hi haurà un concert a càrrec 
dels Golden Grahams i acabarem la 
nit amb un ball.

Quina preveus que sigui l’evolució de 
les Atabalades a partir d’ara?
Cinc anys després el grup ja està molt 
consolidat. Potser marxaran algunes de 
les components actuals, però aniran en-
trant d’altres. Arribarem a complir els 
deu anys, i encara anirem més enllà!


