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“Viure el centenari del club és un privilegi”
jose a. alonso, president del c.e.premià, explica que l’entitat, malgrat
les dificultats viscudes, es troba en un bon moment.

Can Sanpere:
Guanya el SÍ a
l’expropiació 

El .MEP augmenta
els visitants en
un 30%
prop de 18.000 persones han
passat per l’equipament
municipal durant el 2014

Ràdio Premià
de Mar, a punt
d’arribar als
30 anys
l’objectiu de l’emissora
municipal és evolucionar en el
model comunicatiu i augmentar
els canals de distribució

pàg. 16

al mes de desembre, premià de mar ha viscut la seva 
primera consulta popular. durant nou dies, els pre-
mianencs han pogut votar si estaven a favor o no de 
l’expropiació dels terrenys de l’antiga fàbrica de can 
Sanpere, propietat de núñez i navarro, per mantenir 
la destinació prevista al pOum (pla d’urbanisme) com 
a zona verda i equipaments. el resultat de les votacions 
és ben clar: un 80,18% dels votants va manifestar estar 
a favor de tirar endavant l’expropiació.

pocs dies abans de l’inici de la consulta, es va tenir 
coneixement de la sentència del procediment judicial 
instat pel propietari, que li donava la raó, i declara-
va nul·la la compensació prevista en el pOum. això 
modificava els criteris emprats per valorar el cost de 
l’expropiació que ara se situen en 5,6 m €. tot i així, 
l’ajuntament podria assumir el pagament d’aquesta 
quantitat sense arribar al màxim de l’endeutament 
permès per llei.

pàg. 6

El pressupost per
al 2015, aprovat
amb els vots de l’equip de
govern (ciu i pSc), el vot en
contra de cp-pa i icV-euia-e
i l’abstenció del pp

pàg. 7

Campanya
adreçada als
propietaris
de gossos
la iniciativa pretén incidir en
el civisme i en l’obligatorietat
de recollir les defecacions
al carrer

pàg. 7

pàg. 11

El vot es podia fer de manera presencial o a través d’Internet
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“Amb la consulta sobre 
Can Sanpere, Premià de 
Mar ha fet un pas endavant 
en democràcia fent possi-
ble que la ciutadania pu-
gui participar de les grans 
decisions del poble”. 

anna M. Medina
CIU

“Experiència molt positi-
va pel que fa a la partici-
pació directa de la ciuta-
dania en els afers locals”.

tomás Esteban
PSC

“Premià té l’oportunitat his-
tòrica i única de fer un poble 
més sostenible, més verd i 
amb més instal·lacions pú-
bliques. Bon any 2015. Feliz 
año 2015”. 

Patrick Cruz
PP

“Guanyada la consulta 
ciutadana, la nostra tasca 
serà la de vetllar per fer 
complir el resultat al go-
vern i evitar futurs projec-
tes urbanístics on es  con-
templi habitatge nou. A 
Premià, creixement zero”.

Pau Pañella
CP-Pa

“L’expropiació és l’única 
alternativa que ens queda 
perquè Can Sanpere esde-
vingui un espai 100x100 
públic, mantenir la titulari-
tat pública d’aquest espai 
sempre ha estat prioritari 
per a la nostra Coalició”.

alfons Barreras
ICV-EUia-E

El 80% dels votants demanen
expropiar Can Sanpere
Un total de 1.968 persones van votar a la consulta. 1.570 van votar sí;
371, no i 17, ho van fer en blanc
del 12 al 20 de desembre els 
premianencs van tenir l’opor-
tunitat de votar en la primera 
consulta popular sobre un tema 
d’interès local com ho és si es-
taven a favor o no que l’ajun-
tament expropiés l’espai que 
ocupa l’antiga fàbrica de can 
Sanpere per mantenir la seva 
destinació com a zona verda i 
equipaments. el resultat no va 
deixar cap mena de dubte sobre 
les preferències dels votants, ja 
que un 80% es va decantar cla-
rament per a l’expropiació.

Hi podien votar totes les 
persones empadronades al 
municipi majors de 16 anys. 
unes setmanes abans, cada 
votant va rebre a casa tota la 
informació sobre la consulta i 
l’expropiació, així com les opi-
nions de la plataforma can 
Sanpere 100% públic, la coor-
dinadora d’associacions de Ve-
ïns i tots els grups municipals. 
alhora, es va habilitar el web 
www.consultacansanpere.cat 
amb tota la informació sobre la 
consulta actualitzada i des de 
l’ajuntament i ràdio premià 
de mar es va portar a terme 
una campanya informativa.

paral·lelament, l’ajuntament 
va organitzar tres debats públics 
on es va parlar de l’impacte de 
can Sanpere des de les vessants 
social, econòmica i urbanística, 
als quals van assistir una mitja-
na de 40-50 persones, i diverses 

entitats i grups municipals van 
portar a terme iniciatives orien-
tades en bona part a fer arribar 
a la població el seu sentit del vot 
i explicar-ne els motius.

el vot es podia fer de manera 
presencial, a les urnes que es 
van habilitar a diversos equipa-
ments del poble, o de manera 
electrònica, a través d’internet. 
les dues opcions van tenir la 
mateixa acceptació, ja que un 
50,30% dels votants es va de-
cantar pel vot presencial i un 
49,70% va preferir emetre el 
seu vot a través d’internet.

el recompte i l’escrutini de 
vots presencials i electrònics 
es va fer el migdia del dia 20, 
en un acte públic a l’espai 
l’amistat que va comptar amb 
la participació del Síndic de 
greuges, rafael ribó, que va 
vetllar en tot moment perquè 
el recompte fos totalment cor-
recte i transparent.

escolteu tota la programa-
ció de ràdio premià de mar 
sobre la consulta:
http://www.radiopremiade-
mar.org/consulta can sanpe-
re.html

Debat amb grups municipals i organitzacions socials

Alfons Barreras,
ICV-EUiA-E

Plataforma Can Sanpere 100% PúblicJoan Ribet, CP-PA

Miquel Buch, Alcalde Anna M.Medina, CIU Tomás Esteban, PSC Joaquin Briones, PP
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Resultat de les votacions
• Cens: persones que van poder votar
   (a partir dels 16 anys): 23.401
• Vots emesos: 1.968 (8,41%)
• Vots vàlids: 1.958 
• SÍ: 1.570 (80,18%)
• NO: 371(18,95%)
• En blanc: 17 (0,87%)
• Nuls: 10

Com es van fer les
votacions
• Vot presencial: 990 vots (50,30%)
• Vot per Internet: 978 vots (49,70%)

La Sentència del tSJC dóna la raó
al propietari i incrementa el preu del sòl
El 27 de novembre, pocs dies abans de l’inici de la consulta,  fou notificada 
la sentència que finalitzava el procediment judicial instat pel propietari. 
Aquesta sentència anul·lava la previsió del Pla d’ordenació urbana munici-
pal (POUM) que destinava Can Sanpere a zona verda i equipament i traslla-
dava l’aprofitament urbanístic a la zona coneguda com Hortes de Ponent.  
Arran d’aquesta sentència, els criteris inicials de valoració del terreny (3,9 
M€) es veuen incrementats i se  situen en 5,6 M€.

La nova quantitat segueix essent
assumible per l’ajuntament
En vista d’aquesta nova valoració, la petició d’un crèdit per fer front a l’ex-
propiació situaria el deute municipal en poc més d’un 64%, per sota del 
màxim legal previst  que és d’un 75%.

El Síndic de Greuges, Rafael, Ribó, va supervisar el recompte i va anunciar els resultats

L’escrutini dels vots es va fer en un acte obert al públic a l’Espai l’Amistat
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Exposició sobre
drogodependències a la
Biblioteca Municipal

Premià de Mar ja té nou
Consell d’infants

Del 14 al 30 de gener es podrà visitar a la Biblioteca la mostra
Controles?, adreçada principalment a adolescents i joves
la regidoria d’ensenyament és conscient de 
la preocupació que genera l’ús i addicció a les 
drogues, ja sigui per part dels adolescents i jo-
ves com per part de la població adulta. 
per aquest motiu, la  biblioteca martí rosselló 
oferirà del 14 al 30 de gener l’exposició Contro-
les?, centrada en la prevenció de les drogode-
pendències. la iniciativa, compta amb la col-
laboració de la diputació de barcelona, i té per 
objectiu oferir informació sobre les drogues 
i treballar els factors de protecció per preve-
nir-ne el consum, promoure actituds respon-
sables entre els joves i reflexionar sobre l’estil 
educatiu dels pares per prevenir el consum de 
drogues dels fills.

l’exposició està adreçada al públic en gene-
ral, especialment adolescents, joves i les seves 
famílies, i inclou propostes educatives per als 
professionals i eines per als pares per millo-
rar la comunicació amb els fills i prevenir el 

consum de drogues. alhora, els alumnes dels 
centres educatius, especialment els d’eSO, 
batxillerat i cicles formatius, podran fer visites 
guiades en les quals professionals experts en 
la matèria els explicaran l’exposició i dinamit-
zaran un procés de reflexió i diàleg sobre el 
consum de les drogues.

l’acte d’inauguració de l’exposició serà el 
proper 15 de gener a les 18.30 h.

El proper 10 de gener tindrà lloc a l’Espai l’Amistat l’acte
de constitució del II Consell d’infants, format per 25 nens
i nenes de 5è i 6è de primària
el consell d’infants és un òrgan de participa-
ció en què els nens i nenes poden exercir el 
seu dret com a ciutadans, reflexionar, expres-
sar la seva opinió, debatre, prendre decisions 
i elevar propostes al ple municipal. l’objectiu 
d’aquesta iniciativa és fer possible que els in-
fants se sentin part activa del seu poble, apren-
guin a treballar de manera col·lectiva i comu-
nitària, respectant la diversitat d’opinions, i 
alhora prenguin consciència del significat de 
la democràcia.

els consellers i conselleres electes per al 
curs 2014 -2015 han estat: 
– Eva Hurtado i Alex Muñoz, representant l’es-
cola el dofí.
– Marc Torà, Lambert León, Carla Ponce i Pau 
Luna, representant l’escola montserrat.
– Clàudia Batlle i Núria Carbó, representant 
l’escola assís.
– Bali Duran, Irene Martínez, Alejandra Martí-
nez i Violeta Arana, representant l’escola Sant 
cristòfol.
– Emma Caballera i Tomàs Ardiles, represen-
tant l’escola mar nova. 
– Anna Batiste, Clàudia Valero, Carla Coma-
juncosa i Paula Ruf, representant l’escola la 
Salle.
– Eric Rodríguez i Raquel Balaguer, represen-
tant l’escola el pilar.
– Alba Sánchez, Jennifer Rojar i Marina Gar-
cía, representant l’escola la lió.

Els infants treballen la importància de la democràcia

2n concurs de bandes musicals
delayta’ns 

nits d’estudi

Els grups Kinsale i Malachi Estéreo es van emportar
els primers premis en les categories corresponents
el 21 de novembre, pocs dies després de la celebració de les 
fases preliminars, va tenir lloc a l’espai l’amistat la final de la 
2a edició del concurs de bandes musicals delayta’s organitzat 
per la regidoria de joventut. el jurat, format per músics profes-
sionals del grup coriolà i pel professorat de l’escola municipal 
de música de premià de mar i de l’escola de música el taller 
de premià, va valorar els grups tenint en compte els criteris de 
qualitat de les composicions, la posada en escena, l’execució 
tècnica i l’originalitat.

els grups guanyadors van ser Kinsale en la categoria a (de 15 
a 22 anys) i Malachi Estéreo en la categoria b (de 23 a 35 anys). 
a la categoria b hi va haver també un segon premi per al grup 
Coet i un tercer per a Sas Mash.

el primer premi per als concursants més joves va consistir 
en 100 € i una actuació no remunerada com a teloners en un 
esdeveniment a premià de mar durant el 2015. els guanyadors 
de la categoria més veterana van obtenir una gravació d’una 
maqueta en un estudi professional del maresme, una actuació 
remunerada en un esdeveniment a premià de mar durant el 
2015 i una entrevista amb un acústic en directe a ràdio arenys. 
el 2n premi va ser de 300 € i el 3r de 200 €.

del 7 al 30 de gener començaran les nits d’estudi a la biblioteca 
municipal martí rosselló. per tal que els joves puguin preparar 
els exàmens amb tranquil·litat s’habilitaran unes sales d’estudi 
i s’ampliarà l’horari habitual de la biblioteca, prioritàriament 
durant les nits i caps de setmana.
l’horari d’estudi serà de dilluns a divendres, de 20.30 h a 00.30 h
i dissabtes i diumenges de 17 h a 00.30 h.

Els guanyadors amb el jurat 

S’habilitaran espais perquè els joves puguin estudiar amb tranquil·litat
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El .MEP tancarà l’any amb un augment de
visitants del 30% respecte al 2013
Prop de 18.000 persones hauran passat per l’equipament municipal, ja sigui per veure l’exposició
permanent, alguna de les propostes temporals o per participar en activitats familiars i escolars
el museu de l’estampació 
(.mep) tancarà l’any 2014 
amb una significativa pujada 
de visitants. aquesta xifra su-
posa un augment d’un 30% 
respecte al total de visitants 
enregistrats durant el 2013.

les bones xifres del .mep 
responen a diferents línies 
d’actuació que s’han endegat 
aquest 2014. en primer lloc 
s’ha optat per oferir una imat-
ge de museu global i obert a 
tothom, incorporant les sigles 
.mep i modificant els horaris 
d’obertura de l’equipament –

que ara es pot visitar tots els 
matins dels caps de setma-
na. a més, durant els últims 
mesos, s’ha dut a terme una 
intensa campanya de comu-
nicació i promoció d’activitats 
amb retolació, fullets, pòsters 
o tiquets d’invitació. el mu-
seu ha optat per combinar 
activitats amb un marcat cai-
re divulgatiu amb altres de 
caire més popular i familiar, 
com ara l’exposició de clics de 
playmòbil del passat mes d’oc-
tubre, que va servir per batre 
el rècord de visitants en un sol 

cap de setmana, o la presència 
de ‘romans’ per promocionar 
el jaciment de can Farrerons, 
durant el Shopping Day del 
passat 13 de desembre.

l’augment de visitants ha 
anat en paral·lel a una crei-
xent presència a les xarxes 
socials. des de l’abril fins a 
l’actualitat, per exemple, la 
pàgina de Facebook del .mep 
ha triplicat el nombre de 
fans (fins a superar els 600) 
i s’han enviat prop de 35.000 
correus electrònics en forma 
de newsletter setmanal.

El .MEP ha sortit al carrer per donar-se a conèixer

Gran presentació d’“Els Camins
del Pessebre” al .MEP

Mataró acull una exposició
fotogràfica sobre Premià de Mar

a finals de novembre, el .mep va acollir l’acte d’una triple pre-
sentació: la del llibre, el documental i l’exposició “els camins 
del pessebre”. el museu es va omplir de gom a gom per escoltar 
la xerrada de l’autor del llibre i artífex de l’exposició, l’historiador 
jordi montlló. “els camins del pessebre” explica la història de 
la pujada a Sant mateu del pessebre per part d’una bona colla 
de premianencs, una tradició que es remunta fins a comença-
ments dels anys 70 del segle XX. per a l’exposició, s’han recupe-
rat els diferents pessebres instal·lats any rere any a Sant mateu i 
s’han reconstruït especialment alguns models que havien desa-
paregut amb el temps. l’exposició “els camins del pessebre” es 
pot visitar cada cap de setmana (dissabtes i diumenges d’11 a 14 
h) al .mep, a l’antiga fàbrica del gas, fins al 2 de febrer.

Fins al 24 de gener es pot visitar a la llibreria dòria de mataró 
(c. pujol, 9) la mostra de fotografia Mirades. Passejant entre el 
cel i la terra.

l’exposició, del premianenc ramon martínez, fa un passeig 
pel front marítim de premià de mar durant els darrers cinc 
anys i se centra en la diversitat de racons i variacions que ofe-
reix la façana marítima. aquesta mostra es va poder veure a 
premià de mar durant el mes de març de 2014.

El .MEP convida a tots els infants a convertir
els seus dibuixos en obres d’art 
els dibuixos nadalencs de tots els infants de premià de mar es poden convertir en autèntiques obres 
d’art i aquest és el propòsit de la nova activitat del .mep. la manera de fer-ho és molt fàcil: només cal 
que els nens dibuixin de manera lliure les seves festes nadalenques en un full a4 i el duguin al museu, 
a l’antiga fàbrica del gas, qualsevol dissabte o diumenge entre les 11 i les 14 h, indicant ben clarament 
el nom, l’edat i l’escola a la qual pertanyen. el .mep ha habilitat un espai dins de l’exposició permanent 
per penjar totes i cadascuna de les petites obres d’art dels premianencs més menuts, que tenen temps 
de participar en aquesta activitat fins a finals de gener.

La façana marítima, protagonista de la mostra
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El pressupost per al 2015
ascendeix a 19,6 M€
Es va aprovar amb els vots de l’equip de govern (CIU i PSC),
el vot en contra de CP-PA i ICV-EUiA-E i l’abstenció del PP
el pressupost municipal per 
al 2015, aprovat al ple del 
mes de novembre, serà de 
19.664.978 €. les principals 
inversions previstes, bona 
part de les quals van comen-
çar el 2014, són la construcció 
de la nova plaça Salvador mo-
ragas i botey, ubicada a conti-
nuació de l’antiga fàbrica del 
gas (1,4 m€); l’arranjament 
de diversos carrers a la zona 
de can Ferrerons (330.000 

€); una nova fase del nucli 
antic (293.000 €); carrers del 
barri de Santa anna (175.000 
€); la finalització de les obres 
del carrer enric granados 
(144.000 €); i prop d’una tren-
tena d’actuacions menors. 

per àrees, els increments 
més significatius seran per a 
Serveis Socials, amb prop de 
100.000 € més per al men-
jador infantil; joventut, amb 
millores en la seva dinamitza-

ció; esports per a les millores 
previstes al camp de futbol; i el 
museu de l’estampació, amb 
motiu de l’obertura al públic 
del jaciment de can Ferrerons.

el nou pressupost continua 
mantenint la mateixa pressió 
fiscal dels premianencs. 

es tracta del darrer pressu-
post de l’actual mandat, durant 
el qual s’hauran fet inversions 
per més d’11 m€ i s’haurà re-
duït l’endeutament en un 53%.

Premià de Mar recull
5.664,55 € per a la
Marató de tV3

L’ajuntament contracta 14 persones en
situació d’atur durant 6 mesos

nova campanya adreçada als
propietaris de gossos

diverses entitats culturals, juvenils i esportives i organismes 
de premià de mar van organitzar actes per recollir fons per a 
la marató de tV3, que enguany tractava sobre les malalties del 
cor. en total es van recollir 5.664,55 €. 

les entitats i organismes que van organitzar actes o van col-
laborar amb la marató van ser els següents: Oficina de català i 
escola d’adults de premià de mar; club patinatge artístic pre-
mià de mar; club Hoquei premià; cap premià de mar; cem 
premià; Kampikipugui; gegants de premià de mar (de bòlit); 
grup Segle XXi; ampa el dofí; anc premià de mar; club 
Futbol Sala premià; amics de l’art pessebrístic; caminants de 
matinada; caminants de Sant mateu; esplai parroquial; btt 
addictes; agrupació bàsquet premià; aVeca; patronat Social 
premianenc; associació de persones d’edat; esplai parroquial i 
Òmnium cultural premià de mar.

des de finals de novembre, un conserge, nou auxiliars administratius, dos tècnics especialistes 
en educació infantil i dos tècnics de promoció econòmica, tots ells fins ara en situació d’atur, tre-
ballen a l’ajuntament. Ho faran durant 6 mesos i a jornada completa a través dels plans d’ocupa-
ció local – programa de treball i Formació de persones aturades de la generalitat de catalunya.

l’àrea de medi ambient iniciarà a principis del 2015 una nova 
campanya adreçada als propietaris de gossos sobre la tinen-
ça responsable dels animals. la campanya, amb fotografies 
de diferents indrets de la vila, mostrarà quines són les con-
ductes permeses i quines no, i informarà de manera gràfica 
què estableix l’Ordenança municipal reguladora de la tinença 
d’animals.

amb el lema “Fes-ho pel teu gos, tots hi guanyem”, es vol 
transmetre al propietari del gos el missatge que per tal que els 
animals siguin tolerats i respectats i puguem gaudir d’un poble 
més net,  cal potenciar les conductes cíviques. en aquest sentit, 
s’ha posat especial èmfasi en l’obligatorietat de recollir les de-
fecacions dels gossos, i el fet que el no compliment d’aquesta 
norma comporta una sanció de fins a 1.000 €.

per a la campanya s’editaran díptics i cartells que es reparti-
ran als centres veterinaris, comerços d’alimentació d’animals i 
equipaments  municipals. alhora, diversos agents cívics faran 
difusió directa dels missatges als propietaris de gossos als car-
rers i indrets on solen passejar els animals.

L’objectiu de la iniciativa és incidir en les
conductes cíviques i en l’obligatorietat de
recollir les defecacions al carrer

La Marató va comptar amb la col·laboració persones de totes les edats

L’alcalde Miquel Buch i el regidor Antoni Subirà dónen la benvinguda als treballadors
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Imprès en paper reciclat

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 > Gener  2015
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 C. Peraire. Joan Prim, 84. T. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell. Gran Via, 62. T. 93 752 54 00

Gener 2015
1 Rodríguez
2 P. Viayna
3 C. Peraire
4 C. Peraire
5 E. Viayna
6 G. Barniol
7 A. Buenache
8 E.Gaza
9 G.Rosell
10 J.Pueyo
11 J Pueyo
12 C.Peraire
13 P.Viayna
14 G.Barniol
15 A.Buenache

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

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

Fa pocs dies, els premianencs hem viscut la primera consulta popular 
sobre un tema d’interès local com ho és el futur de l’espai de can San-
pere. aquesta consulta ha suposat un pas important en el terreny de 
la qualitat democràtica i sens dubte ens servirà d’experiència de cara la 
manera de fer política.

també tenim un ajuntament transparent. Ho demostra el fet que per 
segon any consecutiu el web municipal ha obtingut el distintiu de qua-
litat i transparència del laboratori de periodisme i comunicació per a la 

ciutadania plural de la uab. el nostre web es 
troba entre els 20 webs dels 947 ajuntaments 
catalans puntuats amb un 100% de transparèn-
cia. tot plegat ens engresca a afrontar aquest 
2015 amb empenta i amb ganes de continuar per 
aquest camí, perquè, per a nosaltres, transparèn-
cia i participació són els pilars de la qualitat de-
mocràtica, i a premià avancem amb bona nota.

Som davant el primer número de l’any de Vila Primilia i és el moment de fer un petit balanç de quins han estat els arguments informatius més desta-
cats a la nostra ciutat durant l’any que acabem d’acomiadar. un any en què aquesta publicació presentava una nova versió amb nova capçalera i noves 
maneres de presentar les informacions. per segon any consecutiu, el web de l’ajuntament de premià de mar ha estat guardonat amb el Segell info-
participa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. la transparència en la informació municipal és clau per a l’enfortiment de la 
democràcia així com ho ha de ser la separació entre el servei públic de comunicació i el servei públic de comunicació audiovisual.  també a principis 
d’any i per fomentar la cultura política i democràtica entre els escolars premianencs  es creava el primer consell d’infants. enguany també el museu 
ha encetat una nova etapa, per convertir-se en un equipament més proper als premianencs; just el mateix any que el jaciment de can Ferrerons ha 
estat declarat bé cultural d’interès nacional. no cal dir, però, que aquest ha estat l’any de les consultes a escala nacional i local. els premianencs han 
pogut dir la seva sobre si estan a favor o no que s’expropiï l’espai que ocupa can Sanpere. una consulta popular, la primera a premià de mar, que ha 
estat realment enriquidora i que ha donat un resultat majoritari a l’opció de l’expropiació. Finalment volem felicitar dues entitats que celebren el seu 
aniversari, el 65è dels amics de la Sardana i el centenari del ce premià. el seu exemple ens fa encarar amb forces renovades aquest 2015.
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agenda d’activitats gener
Dimecres 7
Nits d’estudi
Obrim unes sales d’estudi en un 
horari que amplia el servei que 
ofereix la biblioteca martí ros-
selló i lloveras perquè els joves 
puguin estudiar en horari noc-
turn, prioritàriament durant les 
nits i caps de setmana.
del 7 al 30 de gener, de dilluns a 
divendres de 20.30 h a 00.30 h 
i els dissabtes i diumenges de 17 
h a 00.30 h
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Dissabte 10
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entra-
da gratuïta presentant el val de 
promoció)
Ho organitza: mep

Inauguració exposició-
homenatge a Joan Mas
18 h, a la Sala premiart
19 h, a can roure, copa de cele-
bració i taula rodona amb la par-
ticipació de l’autor, i altres perso-
nes que parlaran de la seva obra.
Ho organitza: associació d’artis-
tes plàstics de premià de mar i 
ajuntament de premià de mar

Diumenge 11
Conferència a càrrec
d’Ariadna Sotorra
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: mep

Dimarts 13
Lectures en veu alta
es llegirà “los placeres de la 
edad” de carmen alborch
18.30 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: mar de dones

Dimecres 14
El peixet Beethoven
conte musical elaborat pel de-
partament de piano de l’escola 
de música. en aquest taller parti-
ciparan els alumnes de segon de 
primària de l’escola Sant cristòfol
9.15 h, a l’auditori escola de música
Ho organtiza: escola municipal
de música

Dijous 15
Auditori Viu
audició a càrrec d’alumnes de 
l’escola de música dintre del ci-
cle auditori viu
19.30 h, a l’auditori escola
de música
Ho organitza: escola municipal
de música

Divendres 16
Dret al deliri: Homenatge
a Robert Schumann
concert de la iii temporada de mú-
sica clàssica. per murtra ensemble
21.30 h, a l’espai l’amistat.
preu: 13,50 €. anticipada: 11 €
Ho organitza: coral l’amistat
Hi col·labora: ajuntament
de premià de mar

Dissabte 17
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entra-
da gratuïta presentant el val de 
promoció)
Ho organitza: mep

Teatre: La marató de Nova York
d’edoardo erba
l’obra mostra com dos amics es 
preparen per córrer la marató 
de nova York i aquest argument 
serveix com a base al dramaturg 
per fer una metàfora de les pres-
ses de la vida actual.

21.30 h, a l’espai l’amistat
preu: 20 €. anticipada: 18 €
Ho organitza: espai l’amistat

Diumenge 18
Concert de Corals
concert a càrrec del grup co-
ral Horta i el cor mardevesu de 
l’escola de música
12 h, a l’auditori escola de música
Ho organitza: escola municipal
de música

Conferència: Els museus
paleontològics
a càrrec de Xavier castellà jove
a les 12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: mep

Dimarts 20
Lectures en veu alta
es llegirà “los placeres de la
edad” de carmen alborch
18.30 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: mar de dones

Dissabte 24
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entra-
da gratuïta presentant el val de 
promoció)
Ho organitza: mep

Diumenge 25
El Museu cerca...
Les restes de la guerra civil
a Premià (1936-1939)
recorrerem premià a la recerca 
de les evidències de la guerra civil 
que es conserven al nostre poble!
cal portar calçat adequat
de 12 a 14 h, al mep.
activitat gratuïta
Ho organitza: mep

La Xarxa presenta:
Bambi, una vida al bosc
espectacle de la companyia
el replà produccions.
utilitzant el llenguatge del tea-
tre musical i enriquint la posada 
en escena amb màscares i tite-
lles, la companyia aconsegueix 
un espectacle divertit i alhora 
tendre i amb un punt poètic, 
molt adequat especialment per 
als infants de 3 a 8 anys i bonic 
de veure per al públic familiar
18 h, al patronat teatre
preu: 6 €, socis 4 €.
Ho organitza: patronat Social
premianenc

Dimarts 27
Lectures en veu alta
es llegirà “los placeres de la
edad” de carmen alborch
18.30 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: mar de dones

Dimecres 28
L’hora del conte
a càrrec de mercè escardó
18 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Divendres 30
El peixet Beethoven
conte musical elaborat pel de-
partament de piano de l’escola 
de música. en aquest taller par-
ticiparan els alumnes de primà-
ria de l’escola montserrat
11 h, a l’auditori escola de música
Ho organtiza: escola municipal
de música

Teatre: El Maniquí
a càrrec del grup de lectures
dramatitzades dimecresalesnou
21.30 h, a l’espai l’amistat
Ho organitza: dimecresalesnou

Dissabte 31
Saturday Night Party
la millor música disco de tots 
els temps
23 h, a l’espai l’amistat. preu: 7 €
Ho organitza: espai l’amistat

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

EXPOSICIONS

Exposició-homenatge
a Joan Mas
joan mas, resident a premià de 
mar, neix a barcelona el 1934. 
estudia dibuix a l’escola d’arts i 
Oficis i escola baixes de barcelo-
na. S’interessa també per altres 

tècniques com ara gravat, cerà-
mica, fresc, etc. l’any 1959 mar-
xa a parís, on estudia pintura a 
l’École nationale Superieure des 
beaux-arts, al taller del profes-
sor roger chastel, des de 1961 
fins al 1968. dibuixa a Ècole de 
la grade chaumiere de parís. 
Ha format part del grup passeig 
de gràcia de barcelona des de la 
seva fundació l’any 1981.
del 10 al 25 de gener del 2014, a 
la Sala premiart
de dimarts a dissabte, de 18 h a 
20 h. dissabtes i diumenges, de 
12 h a 14 h.
Ho organitza: associació d’artis-
tes plàstics de premià de mar i 
ajuntament de premià de mar

Exposició a càrrec de l’artista 
Àngels Salgado
a partir del 30 de gener de 2015, 
a la Sala premiart
Ho organitza: associació d’artis-
tes plàstics de premià de mar

Els camins del pessebre
Fins al 2 de febrer de 2015, al 
mep. entrada lliure
Horari: dissabtes i diumenges 
d’11 h a 14 h, dilluns a divendres 
prèvia reserva
Ho organitza: mep

PESSEBRES
Pessebre premianenc
al Centre Cívic
un original pessebre fet per jo-
sep beneyto paysal amb alguns 
materials reciclats.
Fins al 7 de gener,
al centre cívic
Ho organitza: regidoria
de cultura
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Can Sanpere: el poble ha decidit
Quan escrivim aquestes ratlles han passat poques 
hores del recompte de vots de la consulta popular 
sobre el futur de can Sanpere que durant 9 dies 
intensos hem viscut els premianencs. i el resultat 
no deixa cap ombra de dubte: els premianencs de-
manen que es tiri endavant l’expropiació per poder 
destinar aquest espai a zona verda i equipaments. 

a banda del resultat de la consulta, que des de 
convergència i unió celebrem, ja que ens havíem 
posicionat clarament a favor del sí a l’expropiació, 
ara toca reflexionar sobre quins han de ser els pro-
pers passos a seguir.

des de l’ajuntament s’ha fet un esforç important per 
posar a l’abast de tothom la informació sobre la consul-
ta a través d’un llibret informatiu que s’ha fet arribar 
a totes les llars; un web específic sobre la consulta, el 
web municipal, el butlletí Vila primilia, ràdio premià 
de mar, xarxes socials, cartells, pancartes i flyers repartits 
a tots els barris, pantalles informatives, debats públics, 
megafonia mòbil... alhora, també s’ha establert un pe-
ríode de votacions de nou dies i un sistema de vot que 
podia ser presencial o per internet. per tant, tothom que 
ha tingut interès per votar ho ha pogut fer. per ser la pri-
mera consulta d’aquestes característiques que es feia a 
premià de mar, la valoració de la participació és positiva.

ara toca valorar com afrontem el procés de l’ex-
propiació, que no serà ràpid ni fàcil. i, també entre 
tots, decidir com ja vam anunciar fa mesos, quins 
usos volem donar a aquest espai. però això últim ja 
serà part d’un altre capítol i, possiblement, també 
d’una altra consulta.

aprofitem per desitjar-vos un millor 2015.

El Centre Obert la Font del Cargol
tanca de males maneres
el 31 d’octubre el centre Obert (cO) la Font del car-
gol va tancar temporalment per la no renovació del 
contracte amb l’empresa cessionària. el ple funcio-
nament del cO fou portada al Vila primilia d’octubre 
de 2006, però la web municipal només hi dedica una 
frase. un cO és un servei diürn preventiu destinat a 
proporcionar atenció a infants i adolescents en situa-
ció de risc que compensa les deficiències socioeduca-
tives mitjançant el treball individual, grupal, familiar, 
en xarxa i comunitari; afavoreix el desenvolupament 
personal i integració social, proporcionant acolliment 
i convivència; deriva i integra a recursos normalitzats i 
es coordina amb els serveis socials bàsics. està regulat 
per la llei 14/2010 i els decrets 284/1996, 338/1986, 
27/2003 i 176/2000), forma part del Sistema bàsic de 
Serveis Socials, dispensats pels ajuntaments.

el cO ja va tancar el 2011, fet denunciable, ja que 
va dirigit a menors en situació de risc social (les que 
perjudiquen el seu desenvolupament personal o so-
cial sense que calgui assumir-ne la tutela, segons la 
llei) i el decret 284/1996 parla de “el dret a la conti-
nuïtat en la prestació dels serveis (...) sens perjudici 
de les clàusules acordades en els contractes”, fet in-
complert en dues ocasions en 3 anys.

Hi ha una falta de previsió greu per part de l’ajun-
tament que diu que tot obeeix a la manca de diners a 
tal efecte, però que contracta una activitat no legisla-
da (la pista de gel) i manté el pressupost previst pel 
2015 idèntic al del 2014, la qual cosa suposa una fal-
ta de respecte per a famílies, menors i treballadors i 
una desatenció a un col·lectiu molt vulnerable.

SÍ a l’expropiació de Can Sanpere
el resultat (Sí) i la participació (8,5%) marquen el 
futur de can Sanpere. des del pSc -més enllà d’un 
resultat que s’ajusta al nostre posicionament a favor 
de l’expropiació- volem valorar la consulta, pel que 
significa d’acció pionera en el país, i diversos aspec-
tes d’un procés realitzat amb totes les garanties de 
participació, seguretat i transparència.

la participació en el procés previ,  perquè tots els 
ciutadans han tingut l’oportunitat d’opinar sobre 
una decisió cabdal per al futur de la ciutat. així es 
demostra la bona pràctica de consultar la ciutadania 
de manera directa i amb informació transparent que 
ha generat documentació versemblant en la qual 
han pogut participar totes les forces polítiques, enti-
tats i particulars directament relacionats.

Hauria estat desitjable més participació (90% 
d’abstenció), però també és molt important la que hi 
ha hagut. les referències que tenim d’altres consultes 
locals en les mateixes circumstàncies són molt simi-
lars i estem segurs que amb el temps i una major cul-
tura política i confiança en aquestes eines democràti-
ques, la participació ciutadana anirà augmentant.

Seguretat, perquè els sistemes del procés, tant 
presencial com informàtic, han garantit la confiden-
cialitat i seguretat del procés mitjançant eines de 
control i gestió de les dades amb totes les garanties 
de seguretat. 

transparència, perquè s’ha treballat de forma 
conjunta amb entitats i comissions locals i supra-
municipals en les quals s’ha donat tota la informa-
ció envers el procés i les dades que han estat genera-
des fruit de la proposta i les repercussions a la ciutat.

Uns pressupostos que no donen resposta
a les necessitats socials del nostre municipi
al nostre municipi hi ha moltes famílies que estan 
patint grans dificultats per la manca de recursos eco-
nòmics. Sabem que hi ha moltes famílies que han 
d’escollir entre pagar el llum o tenir menjar. Sabem 
que n’hi ha que no poden pagar el lloguer.

Que no s’hagi executat una major part d’aquesta 
partida implica que hagin de ser les entitats del ter-
cer sector del poble qui les atengui.

des de la nostra coalició creiem que aquesta si-
tuació es dóna per una manca de voluntat política, 
i per una percepció de la regidoria assistencialista 
de la intervenció social. no es tracta de facilitar la 
caritat, es tracta de garantir els drets.

d’altra banda, és intolerable la situació actual per 
a les famílies en relació a les beques menjador. ga-
rantir l’accés de tots els nens i nenes de premià de 
mar a una alimentació adequada hauria de ser el pri-
mer objectiu d’aquest ajuntament. un poble en què 
hi ha infants que passen gana i que no tenen una 
alimentació que els permet créixer sans és un po-
ble molt malalt. aquest ajuntament justifica la seva 
manca d’actuació en el fet que és el consell comar-
cal qui gestiona aquestes beques, tot i saber que ho 
fa sempre amb retard i no cobrint la totalitat del cost 
del menjador, el que per a moltes famílies suposa no 
poder fer-ne ús.

per tant, demanem el compromís d’aquest ajun-
tament vers l’alimentació infantil, amb la dotació 
d’una partida per complimentar aquestes beques i 
garantir el 100% del cost del menjador a les famílies 
que ho necessiten.

Per un Premià millor, més sostenible, més verd
premià ha votat, premià ha decidit. premià amb el 
80% dels premianencs que han participat a la con-
sulta han votat sí a l`expropiació de can Sanpere.

premianencs i premianenques tenim una opor-
tunitat única i històrica. tenim l’oportunitat d’acon-
seguir un premià més verd, més humà, més sos-
tenible, més saludable, amb més zones verdes i 
equipaments. tenim l’oportunitat d’aconseguir un 
poble on la gent gran, el jovent i els nens més petits 
puguin gaudir d`una zona enjardinada i de més 
equipaments públics. per aconseguir-ho necessi-
tem portar a terme l`expropiació. expropiació que 
té un cost, un cost elevat, però actualment assumi-
ble per les arques de l’ajuntament. un cost que ens 
obligarà a una dècada de més control i austeritat en 
el pressupost municipal, de menys infraestructures 
en alguns barris i de sacrifici de la nostra genera-
ció. però el poble que heretaran els nostres fills serà 
molt millor que el nostre. Sabemos lo que significa 
llevar a cabo la expropiación, sabemos los sacrifici-
os que el sí conlleva, pero os aseguramos desde el 
partido popular, que la nueva situación económica 
en la que entramos, la pronta salida de la crisis, el 
consenso de todas las fuerzas municipales, nuestra 
capacidad de endeutamiento económico y la volun-
tad férrea de la unidad de todos, para llevar a buen 
puerto este proyecto, hará de premià de mar, el 
pueblo que queremos, el pueblo que soñamos, un 
pueblo más verde. dejar pasar esta oportunidad es 
condenar a nuestros hijos al color gris del asfalto y 
al rojo de las tejas de los pisos. nos hace falta tener 
un pulmón verde en el centro de premià.

Fracàs consulta. Abstenció 91,49%
i sí 6,82% del total del cens
de 23 mil possibles votants han votat 1.958 i 1.570 afir-
matius, 6,82 % del cens. cal un mínim de participació 
per dir que s’actua en nom del poble. un vot respon-
sable és un vot informat. S’han silenciat els objectius 
del polígon discontinu can Sanpere- av. roma (can 
torrents) en el pOum: “obtenir sòl per a la construcció 
d’un nou ajuntament i centralitzar tots els serveis en un 
únic edifici (3000 m2 i sòtan) i un espai central; construir 
un mercat municipal (1500 m2); un casal de joves (500 m2) 
i una gran plaça pública al centre de la població”.

també que els 6.933 m2 de plaça pública són a 
canvi de requalificar com a urbanitzables els terrenys 
rústics de can torrents amb la plusvàlua que els 
suposa i la pèrdua d’una futurible zona verda. S’ha 
jugat amb l’ambigüitat dels termes “can Sanpere 
100% públic” i de la necessitat de zones verdes afavo-
rint la confusió: així 2.562 m2 de sòl són construïts.

un cost d’expropiació de 3,9 milions d’euros, quan 
qui ho ha de decidir és un tribunal i les estimacions 
raonables superen els 5 milions. Finançar-ho amb 
un préstec a 10 anys suposaria 691.036 € l’any llevat 
del 1r (250 mil) hipotecant la partida d’inversions i 
elevaria el deute del 32 al 56%.

afegim-hi el cost del projecte: comptant a 1000 €/ m2 
construït i 150 €/ m2 el de la plaça, tenim un cost de 5 
milions més 1,04 milions de la plaça i l’enderroc 125 mil.

la darrera sentència anul·la el planejament urbanístic 
de can Sanpere. tenim, per tant, una segura indemnitza-
ció per lucre cessant a pagar amb un límit de 4,2 milions.

la suma més el deute pendent de 6,5 milions és 
de més de 20 milions.
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El web municipal torna a
rebre el distintiu de qualitat
i transparència de la UaB

anunci oficial
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 
2014 va aprovar definitivament la liquidació definitiva del projecte de 
reparcel·lació del pla parcial industrial “Torrent Malet” (PP2). Més infor-
mació a la seu electrònica del web municipal: www.premiademar.cat. 

Ple ordinari 19 de novembre
de 2014
SECRETARIA GENERAL
rectificació i comprovació de l’inventari de béns 2014: aprovat

SERVEIS CENTRALS
desafectació jurídica c. unió, 40; aprovat
encàrrec de gestió a premià Serveis municipals Slu de la ges-
tió i explotació econòmica de les places d’aparcament de can 
boter; aprovat

SERVEIS ECONÒMICS
aprovació del conveni amb la diputació de barcelona per l’as-
sumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local 
(aSgel); aprovat
aprovació del calendari fiscal 2015; aprovat

RECURSOS HUMANS
aprovació de les esmenes referents a l’acord de matèries comu-
nes sobre condicions de treball 2014-2017 del personal al servei 
de l’ajuntament de premià de mar; aprovat
aprovació definitiva del reglament de 2a activitat; aprovat

MOCIONS
moció presentada pel grup municipal cp-pa demanant el des-
plegament de les polítiques d’igualtat; denegada

Ple extraordinari 26
de novembre de 2014
SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS
conveni consell comarcal del maresme -menjador escola mar 
nova; aprovat

SERVEIS ECONÒMICS
pla econòmic financer 2014- 2015; aprovat
pressupost general 2015; aprovat

RECURSOS HUMANS
aprovació plantilla i relació de llocs de treball 2015; aprovat
aprovació productivitats 2015; aprovat

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.

El web de Premià de Mar es troba també entre els 20 webs
d’ajuntaments catalans amb un 100% de transparència
per segon any consecutiu, el 
web municipal de l’ajunta-
ment de premià de mar ha 
estat guardonat amb el Segell 
infoparticipa a la qualitat i la 
transparència de la comuni-
cació pública local. el distin-
tiu, creat  pel laboratori de 
periodisme i comunicació 
per a la ciutadania plural 
(lpccp) de la uab, es basa 
en els resultats d’avaluar la 
informació que s’ofereix des 
dels webs municipals relaci-
onada amb els representants 
polítics, la gestió dels recur-

sos col·lectius, la informació 
de la gestió i les eines per a la 
participació ciutadana. els re-
sultats es publiquen al mapa 
infoparticipa (http://mapain-
foparticipa.com/ca). 

per garantir la imparcia-
litat de la concessió d’aquest 
distintiu, es va constituir un 
consell certificador i es van 
establir tres modalitats de 
guardons: el segell, la menció 
i el reconeixement.  en tots els 
casos s’havien de complir els 
indicadors que es van definir 
com a preferents. en la reu-

nió celebrada el 26 de novem-
bre, el consell va acordar con-
cedir el Segell infoparticipa 
als webs de 67 ajuntaments i 
10 van obtenir menció o reco-
neixement. a banda, 20 webs 
municipals catalans van  as-
solir també una puntuació del 
100% d’indicadors positius, 
entre ells el de premià de mar.

cal recordar que a mitjans 
del 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%.

L’alcalde Miquel Buch i la regidora de comunicació Olga Safont, recullen el guardó

Ràdio Premià de Mar fa un nou pas cap
a la digitalització

ràdio premià de mar va finalitzar el 2014 treballant a fons per posar les bases del que ha de 
ser un nou pas cap a la digitalització i el multimèdia. els nous continguts i les informacions 
que es fan arribar als ciutadans han de poder ser explicats no només amb la paraula, com era 
la funció secular de la ràdio, sinó també de manera audiovisual. les imatges han conquerit la 
ràdio i amb el suport de les xarxes socials, els blogs i les pàgines web, l’oient escolta però també 
veu continguts que abans només eren sonors. d’aquesta manera, en cada petit receptacle d’in-
formació s’hi podrà trobar el so, la imatge fixa i la imatge en moviment. aquestes capses, que 
inclouran històries en el seu interior, no només enriquiran les informacions sinó que les faran 
més evolutives i dinàmiques.

per acabar, cal tenir molt present 
aquella ciutadania que no utilitza 
internet o telèfons intel·ligents. per 
aquest motiu, també es treballa per 
la millora de la difusió de l’Fm i la 
visió de les informacions a les pan-
talles ubicades a diferents punts 
de la ciutat. amb aquest suport de 
pantalles es podran arribar a veure 
imatges de les diferents activitats 
comercials, culturals, polítiques i 
socials que esdevinguin a premià de 
mar. aquest és l’objectiu de l’equip 
de ràdio premià de mar i el camí a 
seguir aquest 2015, l’any del 30è ani-
versari de l’emissora.

L’objectiu de l’emissora municipal és fer evolucionar el model comunicatiu per
poder arribar amb més qualitat i amb múltiples canals de distribució a la ciutadania

L’emissora municipal, a punt de celebrar el 30è aniversari

Marc Rodríguez de Ràdio
Premià de Mar, escollit per
retransmetre el Barça-osca
el periodista esportiu de ràdio premià de mar, marc rodrí-
guez, va participar el passat 16 de desembre en la transmissió 
de joaquim puyal de catalunya ràdio. Van ser quinze minuts 
que va qualificar de màgics, i assegurava que “des de ben petit 
he somiat amb una oportunitat així”. rodríguez va compartir 
l’antena amb joaquim maria puyal i va narrar el barça-Osca de 
copa del rei al camp nou, després de passar una exhaustiva 
selecció del personal de catalunya ràdio. tot gràcies a un tall 
de veu on cantava un gol del club esportiu premià al munici-
pal, en una de les moltes transmissions que el periodista duu a 
terme cada cap de setmana per a ràdio premià de mar. 
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dia Internacional
de la Gent Gran

taller de cinema per a gent gran
diumenge 16 de novembre, va tenir lloc la festa commemora-
tiva del dia internacional de la gent gran. l’acte, consistent en 
un berenar i ball amb orquestra, es va fer al pavelló municipal 
d’esports i hi van assistir prop de 360 persones.

durant la festa es va fer un reconeixement a les persones 
que enguany han celebrat les noces d’or, així com a les enti-
tats que durant tot l’any han col·laborat amb la regidoria de 
gent gran.

Els participants van gaudir del berenar i l’orquestra

durant els mesos de novembre i desembre s’ha fet un taller de cinema per a gent gran, que culminarà 
amb la realització d’un curtmetratge sobre una història alternativa de pirates i premianencs. durant 
el transcurs del proper any està previst projectar aquest curtmetratge a l’espai l’amistat. la iniciativa, 
organitzada des de la regidoria de gent gran, compta amb la participació d’una trentena de persones.

Alguns dels participants del taller, en ple rodatge

acte central del dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les dones
el darrer diumenge de novembre es 
va celebrar l’acte central per comme-
morar el dia internacional contra la 
Violència envers les dones, organit-
zat per la regidoria d’igualtat. durant 
l’acte, que es va haver de celebrar al 
casal d’avis perquè plovia, es va fer la 
lectura del manifest i després una ac-
tuació dels alumnes de l’escola muni-
cipal de música.

Alumnes de l’Escola Municipal de Música en plena actuació
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Marina trail 2015 torna 
La cursa arriba amb un projecte solidari Aquest curs 2014-2015 s’ha tornat a activar el programa

pensat per promocionar les rutes saludablesja s’ha obert el període d’inscripcions per a la cursa de mun-
tanya marina trail 2015 que se celebrarà el 8 de març, amb 
sortida i arribada a la Salle premià. la gran novetat de la cursa, 
que arriba a la seva tercera edició, és la presentació d’un nou 
recorregut curt, d’uns 12 km, per a tots aquells que vulguin ini-
ciar-se en el món del trail. el recorregut llarg adopta la forma de 
mitja marató i també presentarà canvis respecte l’any anterior. 

una altra de les novetats d’enguany és la vinculació de la cur-
sa a un projecte solidari de l’Ong proide. tot el benefici que 
s’aconsegueixi amb les inscripcions anirà destinat a la cons-
trucció d’una escola per a infants al togo.

tota la informació i inscripcions a marinatrail.cat i al face-
book de la marina trail.

cada dimarts al matí es fa una caminada col-
lectiva, amb acompanyament de personal 
tècnic del Servei d’esports de l’ajuntament, a 
través d’un dels recorreguts que actualment 
hi ha a premià de mar i que formen part 
d’aquest programa. en total hi ha quatre re-
correguts 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 són obertes a tothom i per 
participar-hi només cal presentar-se qualse-
vol dimarts a les 10 h del matí al pavelló mu-
nicipal d’esports (camí del mig 62), el punt de sortida des d’on s’inicia l’activitat. la intensitat de 
les caminades es fa sempre en funció de les característiques del grup.

aquesta 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. el paFeS té per objectiu augmentar la pràctica es-
portiva de la població, facilitant la incorporació de l’activitat física en la vida quotidiana i alhora 
potenciant un estil de vida actiu.

El 2015 la Marina Trail arriba a la 3a edició

nova temporada d’activitats dirigides
al setembre es van reprendre les activitats dirigides al gimnàs del pavelló municipal, organit-
zades pel Servei d’esports. de dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, es fan sessions 
de posa’t en forma, manteniment físic per a la gent gran, pilates, gac, o Step/tonificació. 
més informació a esports@premiademar.cat o al telèfon 937523579.

Les caminades estan obertes  a tothom
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“És un orgull tenir 400 jugadors. El mèrit és de
tots els que hi han posat passió i hores de feina”
José antonio
alonso
President del Club
Esportiu Premià

El Club Esportiu Premià viu el seu millor moment després de la crisi econòmica que gairebé el veu 
desaparèixer ara fa quatre anys. Aquest 2015 el club serà centenari. Amb una base sòlida de ju-
gadors en totes les categories, el Premià es marca fites esportives de cara a aquesta temporada. 
L’objectiu prioritari és l’ascens a Primera Catalana. 

Potser som davant d’un dels moments 
més crítics de les últimes dues tem-
porades, esportivament parlant, i això 
que l’equip ha mantingut l’estructura. 
Té alguna teoria?
la veritat és que si considerem només 
les últimes tres derrotes, sembla una 
davallada. malgrat tot, les il·lusions 
sempre pesen més, i l’últim partit da-
vant el ripollet (2-1) ens vindrà molt bé. 
nosaltres tenim la idea de fer un bon 
paper, perquè aquest any és el cente-
nari, perquè els jugadors s’han quedat 
i fan pinya per a fer un bon any i hi ha 
molt d’esforç per part de tots. És difícil 
perquè és un grup i una categoria exi-
gent (grup 2 de Segona catalana) però 
és cert que l’únic objectiu és pujar. in-
ternament tothom té això marcat a foc, 
i hem d’anar pas a pas. tenim molta 
qualitat i toca mirar endavant, perquè 
som capaços de fer el que ens propo-
sem. Hem d’assumir la pressió i pen-
sar com el que som: un gran club.

Quan les coses no surten com s’espe-
ra, és partidari de fer canvis o de donar 
confiança plena? 
intento ser molt realista. no podem 
esperar a l’abril a veure què passa les 
últimes vuit jornades si som a deu 
punts de l’objectiu, perquè seria irreal. 
Volem que quan arribi el tram final de 
competició, siguem nosaltres els que 
marquem el camí. l’any passat ens vam 
quedar a les portes i depeníem de nos-
altres i aquesta temporada no podem 
cometre el mateix error de pensar que 
la resta d’equips de la categoria fallaran. 
Quant al que em preguntaves, preferim 
donar confiança a la nostra gent, per-
què sabem que seran capaços d’acon-
seguir-ho. Sobretot perquè ells són els 
primers que lluiten perquè així sigui.

El que és una realitat és que Jose An-
tonio Alonso sempre serà recordat per 
ser el president del Centenari.
tindrem el privilegi de tenir la respon-
sabilitat de dirigir el club en l’any del 
centenari. Volem fer un homenatge a 
tota la gent que ha fet tantes coses, més 
segurament que nosaltres, per celebrar 
l’any 2015 cent anys d’història d’un club 
tan important com el premià. jo sóc 
premianenc, els meus fills han jugat al 
premià des de petits i tinc passió pel 
futbol. per això vaig voler ajudar quan 
el club no passava pel seu millor mo-
ment i vaig fer-ho pensant que seria 
només per a dues o tres temporades 
i ara ja han passat pràcticament deu 

anys. Sents que els jugadors i els segui-
dors som un de sol i això ajuda molt a 
creure en la feina que fem.
 
El que també tenim és una obra única: 
“De la plaça Nova a Segona B”, un llibre 
que recull els cent anys d’història gràci-
es a l’esforç del periodista Joan Ferran.
És impressionant. He tingut el gust i pla-
er de llegir-lo i en un dia. És fantàstic i un 
orgull tenir una persona com en joan que 
ha fet una gran tasca. jo només he viscut 
els últims 20 anys del club i m’agrada po-
der conèixer tota la història. gràficament 
és una passada i a la gent li encantarà. Hi 
ha molt record viu i el privilegi de tenir 
un llibre així és de molt pocs clubs.

Ara mateix el club compta amb uns 
400 jugadors i jugadores, la millor xi-
fra assolida en els últims anys. És re-
alment un èxit. Quines coses creu que 
s’estan fent bé?
 Hem d’agrair a molta gent el fet de poder 
créixer en temps de crisi. moltes famíli-
es tenen problemes per poder portar els 
seus fills a fer extraescolars i malaurada-
ment hem de cobrar quotes per poder 
pagar arbitratges i tot el que comporta 
tenir prop de 24 equips de futbol. És clar 
que hem fet coses bones i que també ens 
hem equivocat, però ho intentem fer de 
la millor manera possible. premià és un 
club que té molta competència al voltant: 
premià de dalt, masnou, alella, Vilas-
sar, mataró, badalona… i has de buscar 
l’equilibri constantment. Hi ha la part 
competitiva i també som un club de va-
lors i formació. la base és aquesta i va 
unit: formació i competició. cada vegada 
més hem de tenir monitors que ajudin a 
crear valors i persones. Sí que hi ha una 
petita rèmora: només tenim un camp, i 
ja pràcticament els nanos no hi caben. 
per sort, estem fent vestidors nous, però 
estem limitats d’espai si volem créixer. 
tocarà buscar solucions per a seguir 

evolucionant amb garanties. Són desa-
vantatges amb altres competidors que 
intentem suplir amb una filosofia pròpia 
d’entendre el futbol i també l’educació.

Davant aquests desavantatges què 
hem de fer? 
buscarem aliances i col·laboracions amb 
altres clubs o associacions. el municipal 
és preciós ara mateix, sens dubte el mi-
llor camp de futbol de la comarca, i vull 
agrair l’esforç de l’ajuntament en un mo-
ment terriblement dur econòmicament.

Crec que tirar endavant el club deu por-
tar molta feina i em fa la sensació que 
lluiteu dia a dia contra els entrebancs. 
Li queda motivació i força encara?
 m’he plantejat deixar-ho diverses vega-
des. Sobretot perquè hi havia gent que es 
volia unir al projecte i pensàvem que seria 
el millor per a l’equip, perquè tenien més 
recursos econòmics. jo no tenia cap pro-
blema per quedar-me en segon pla per su-
mar i millorar el premià. però no va anar 
bé i el 2009 la feina que havíem fet fins 
aleshores es va evaporar en 4 o 5 mesos. 
no quedava pràcticament ningú al club i 
vam haver de tornar a posar el ciment una 
altra vegada. potser em vaig equivocar en 
deixar el club en mans d’uns altres, però 

era una opció que semblava viable. Vam 
acabar fent una junta provisional, l’equip 
havia baixat de tercera a primera catalana 
i no passava pel millor moment: no hi ha-
via jugadors. era una pena que es perdés 
tot i premià no s’ho mereixia, així vam 
posar en marxa un nou projecte i també 
és un orgull, després de quatre anys, tenir 
prop de 400 nanos al futbol base. el mè-
rit és de tots els que hi han posat passió i 
moltes hores de feina i esforç.

Com a president, què ha demanat 
aquest any als Reis?
Voldria per sobre de tot seny i que tot 
continuï amb aquesta tranquil·litat. lò-
gicament, sempre hi ha resultats espor-
tius: per suposat que vull que pugem i 
que el juvenil tingui opcions de pujar a 
nacional i que el cadet continuï a pre-
ferent. tothom sap què volem: créixer 
i pujar. i per sobre de tot, tranquil·litat, 
perquè tots els jugadors que formen 
part del club en guardin un bon record 
passi el que passi, que sempre sigui un 
club amigable, on se’ls ha tractat bé, on 
hi ha valors i també respecte. Que si 
algun dia marxen, pensin: el club es-
portiu premià és el meu club.  

Marc Rodríguez


