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“Sempre intentem descobrir coses noves”
màrius torner és el president del grup fotogràfic argent, una entitat
amb més de 15 anys d’activitat a la ciutat i que prepara nous cursos.

Full de ruta 2016-2019 

Festa Major
d’Hivern
del 4 al 14 de febrer,
coincidint amb el carnaval,
la festa major d’Hivern
combinarà els actes
tradicionals del carnaval
amb els actes de festa major

Nou espai
per a gossos
el recinte està ubicat al parc
del palmar i està pensat
perquè els gossos hi puguin
córrer i fer exercici.
compta amb zones verdes
i bancs per seure

Ràdio Premià de
Mar: 7.000 oients 
un estudi recent ha permès
conèixer l’audiència de
l’emissora municipal tant
a través de les ones
com per internet

L’obra del museu,
accessible 
les persones amb deficiència
visual podran gaudir
de l’exposició permanent,
gràcies a un projecte que
compta amb la col·laboració
de la diputació i l’Once

pàg. 16

pàg. 4

pàg. 6

pàg. 12

pàg. 13

el proppassat 25 de gener es va presentar, en un acte 
obert a tothom el pla d’actuació municipal per a l’actual 
mandat. el document, elaborat per l’equip de Govern 
amb la col·laboració de les diverses àrees de l’ajunta-
ment, se centra en 8 grans eixos, cada un dels quals es 
desglossa en un seguit de compromisos que es portaran 
a terme entre aquest 2016 i el 2019, així com el calen-
dari previst per a cada una de les accions. el pam 2016-

2019 posa especial èmfasi en les qüestions socials i de 
convivència, el civisme, l’educació, la cultura, l’ocupació, 
l’emprenedoria, l’esport, l’eficiència administrativa, l’oci, 
la transparència i la sostenibilitat ambiental. el docu-
ment sencer es pot consultar al web municipal, des del 
qual la ciutadania pot fer aportacions o suggeriments. 
l’equip de Govern es compromet a fer, cada 6 mesos, 
un balanç públic de l’estat de compliment del pam. 

El Pla d’actuació municipal es divideix en 8 eixos
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“El full de ruta es compon 
de més de 150 actuacions 
centrades en els serveis a 
les persones. El document 
està obert a noves propos-
tes, s’anirà adaptant als 
nous reptes i periòdica-
ment en farem balanç”.

Miquel Àngel Méndez
ciu

“Un PAM sense pressu-
post no compromet el go-
vern a complir-lo i hauria 
de ser més permeable a la 
participació ciutadana. No 
ens cal un munt d’accions 
inconnexes sinó més èm-
fasi social i visió global”.

Marina altés 
cP-cuP-Pa

“En el Plan de Actuación 
Municipal que nos presen-
ta el equipo de gobierno, 
formado por CIU y PSC, sor-
prende la falta de medidas 
para garantizar la impres-
cindible transparencia en 
la gestión de lo público”.

Josep M. cano
c’S

“El PAM neix fruit de 
l’acord i diàleg entre CiU, 
PSC i agents socials per 
establir les accions de go-
vern per tal de millorar la 
ciutat, dotant-la de més 
serveis, millors infraes-
tructures i major cohesió”.

david Gutiérrez
PSc

“Ens agrada veure propos-
tes d’ERC-JxP al PAM de 
l’Ajuntament sense ser-hi. 
Ja coneixem les prioritats 
del Govern i dubtem de com 
s’executaran totes les pro-
postes. Estarem pendents 
d’aquest full de ruta”.

Pep Ripollès 
ERc-JxP-aM

L’equip de Govern presenta el seu 
Pla d’actuació municipal
El document recull més de 150 compromisos i les previsions
de compliment dins el calendari 2016-2019
l’equip de Govern, format 
per ciu i pSc, ha enllestit 
el que serà el full de ruta per 
a l’actual mandat, que fina-
litza a mitjans del 2019. el 
pla d’actuació municipal s’ha 
elaborat de manera transver-
sal entre totes les àrees de 
l’ajuntament i es divideix en 
8 grans eixos centrats en la 
solidaritat, la igualtat i la co-
hesió social; l’educació i l’es-
port; l’emprenedoria, l’ocu-
pació i l’economia social; 
l’eficiència en l’administració 
municipal; la cultura i l’oci; 
el civisme, la convivència i 
la seguretat; l’ètica, la demo-
cràcia i la transparència; i la 
sostenibilitat ambiental i el 
desenvolupament territorial 
amable.

          acte per a la
     solidaritat, la igualtat
i la cohesió social: 
el pam 2016-2019 estableix 
diverses accions i compromi-
sos centrats en una millora de 
l’atenció social; l’impuls de 
la inserció sociolaboral; me-
sures i ajuts econòmics per a 
les persones i famílies en risc 
d’exclusió social i programes 
de suficiència alimentària 
per a les persones i famílies 
necessitades. el document 
també contempla accions 
de promoció de la mobilitat 

i l’accessibilitat i accions de 
solidaritat internacional. en 
aquest sentit, detalla diver-
ses accions que es portaran 
a terme entre aquest 2016 i 
el 2019 com ara l’elaboració 
d’un pla contra la pobresa i 
l’exclusió social; la continuï-
tat dels programes de forma-
ció en la igualtat i la diversitat 
i contra la violència de gène-
re, l’assetjament i el bullying; 
accions amb les famílies i la 
comunitat educativa per pre-
venir els riscos d’exclusió so-
cial en la infància; la creació 
d’un servei de menjador soci-
al per a persones sense recur-
sos; o l’actuació a l’entorn de 
la plaça maresme.

        sforç en l’educació i
         l’esport per a
l’equilibri en l’espai
públic:

el compromís en l’educa-
ció, la promoció de l’esport i 
la salut, i les inversions per 
a la transformació de l’espai 
públic formen aquest eix. 
els compromisos per part de 
l’equip de govern referents a 
aquest apartat es concreten, 
entre altres, en la creació 
d’una comissió d’estudi del 
mapa escolar de premià de 
mar en el si del consell esco-
lar municipal; un programa 
sobre l’educació afectiva, el 

respecte a l’orientació sexu-
al, la planificació familiar i 
prevenció de les malalties de 
transmissió sexual; la millora 
dels espais públics perquè si-
guin sostenibles, accessibles, 
aptes per a la pràctica espor-
tiva i millorin el paisatge urbà 
de la vila; un pla de manteni-
ment de les instal·lacions de 
les escoles del municipi i un 
programa centrat en l’esport 
escolar i les activitats esporti-
ves extraescolars. 

          eactivació
          econòmica,
emprenedoria, ocupació
i economia social:
la lluita contra l’atur, el rellan-
çament del servei d’empresa, i 
l’impuls del comerç local i del 
valor socioeconòmic de la vila 
són els punts forts d’aquest 
apartat. en aquest sentit, el 
pam preveu un pla per a la 
consolidació i projecció dels 
eixos comercials; la identifi-
cació i reivindicació dels re-
cursos turístics, comercials i 
culturals de premià de mar 
per a la promoció econòmi-
ca i social de la vila; la refor-
ma del mercat municipal de 
Sant joan; l’impuls al mercat 
ambulant dels dijous i un 
programa de formació ocu-
pacional per a persones en 
situació d’atur.

          olvència i
          eficiència en
          l’administració
municipal: 
des de l’ajuntament es con-
tinuarà treballant per millo-
rar la qualitat dels serveis 
municipals i aconseguir una 
administració més àgil i pro-
pera als premianencs. per 
fer-ho possible, el pam con-
templa diverses accions per 
als propers anys, com ara la 
redacció d’un pla de qualitat 
en l’atenció ciutadana basat 
en la millora contínua; la 
creació de la carta de serveis 
municipals que recollirà els 
compromisos de l’ajunta-
ment amb les persones que 
ho necessiten; la simplifica-
ció i agilització en la gestió 
dels tràmits administratius; i 
la remodelació de l’organitza-
ció interna de l’ajuntament 
per oferir un millor servei a 
la ciutadania.

           portunitats
          culturals, festives
i recreatives
per a tothom:
uns espais, equipaments i 
serveis culturals de quali-
tat, una cultura participada i 
oberta i la projecció del pa-
trimoni històric i cultural 
són els principals objectius 
d’aquest apartat. per fer-ho 

possible, es preveuen diver-
ses accions i compromisos 
com ara la redacció d’un pla 
d’usos i l’adequació de la 
masia de can manent com a 
seu de la cultura tradicional 
i popular premianenca; con-
tinuar impulsant la progra-
mació professional, estable i 
de qualitat de teatre, música 
i cinema a l’espai l’amis-
tat: promocionar la lectura 
i l’activitat literària des de 
la biblioteca municipal mar-
tí rosselló; un programa 
d’activitats musicals com a 
complement extraescolar de 
l’educació infantil i juvenil; i 
la creació del centre de do-
cumentació històrica de pre-
mià de mar. 

          ou estímul al
          civisme,
la convivència
i la seguretat:
l’actual equip de Govern pre-
veu intensificar les mesures 
per millorar el civisme i la 
convivència ciutadana, alhora 
que també establirà els meca-
nismes oportuns per millorar 
i garantir la seguretat ciutada-
na i la resolució de conflictes. 
en aquest sentit, es crearan 
les figures del regidor de bar-
ri (interlocutor responsable 
davant la ciutadania) i policia 
de barri (més proper i acces-
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“Tenir aquest Pla i no te-
nir-ne cap és el mateix. 
Ens han presentat una 
sèrie d'objectius inespe-
cífics sense temporalit-
zar ni desenvolupar. Ens 
sembla molt poc rigorós”.

Elena Martín
icV-Euia-E

“En el PP apostamos por 
un PAM, en el que poda-
mos participar todos, pri-
orizando las demandas 
de las personas, para con-
seguir un pueblo más sos-
tenible, viable y justo”.

Joaquín Briones
PP

sible a la ciutadania i coneixe-
dor de l’entorn social); s’elabo-
rarà un pla contra l’incivisme 
per evitar la degradació de 
l’espai públic; es faran noves 
campanyes de sensibilització 
dels propietaris de gossos i 
animals domèstics, així com 
del compliment de la norma-
tiva de tinença d’animals; es 
posaran en marxa nous pro-
grames de seguretat viària a 
les entrades i sortides dels 
centres escolars, de prevenció 
de les toxicomanies i de pre-
venció del ciberassetjament 
als centres escolars.

        tica, democràcia
        i transparència com
        a base de les
relacions ciutadanes: 
la participació, la transpa-
rència i els mitjans públics a 
l’abast de tothom són els eixos 
principals d’aquest punt del 
pam. per fer-ho possible, es 
preveu, entre altres accions, 
una audiència pública anual 
per presentar el balanç de les 
activitats i els resultats eco-
nòmics de l’ajuntament; la 
modificació del reglament 
orgànic municipal per facili-
tar la participació ciutadana; 

l’impuls del consell muni-
cipal de la Gent Gran per 
aconseguir la integració i la 
participació activa de les per-
sones grans; la redefinició de 
la comunicació municipal; i 
l’aprovació d’un reglament 
ètic de gestió política i ad-
ministrativa que permeti su-
pervisar les actuacions dels 
regidors amb la ciutadania, 
proveïdors i altres adminis-
tracions.

          ostenibilitat
          ambiental i
desenvolupament
territorial amable:
un urbanisme transforma-
dor per a una ciutat més 
amable; accions per a una 
millor qualitat de vida; mi-
llorar la sostenibilitat de la 
vila perquè esdevingui més 
amable i respectuosa amb el 
medi ambient; i millorar el 
trànsit, la vialitat i les comu-
nicacions són els objectius 
principals d’aquest darrer 
apartat. per fer-ho possible, 
el document del pam con-
creta diversos compromisos, 
entre els quals cal destacar 
l’impuls a la urbanització 
del port esportiu amb zones 
verdes, d’oci i comercials; la 
millora contínua de la neteja 
viària i de la planificació del 
servei de recollida d’escom-

braries, fent compatible les 
necessitats del ciutadà amb 
l’economia del servei; l’ober-
tura de la Gran Via entre el 
torrent malet i el torrent 
castells; la gestió dels per-
misos amb el ministeri i la 
Generalitat per poder con-

nectar la sendera marítima 
amb Vilassar de mar i trans-
formar-la en un eix verte-
brador d’activitats econòmi-
ques, socials i de lleure; o la 
reclamació de la pacificació 
de l’n-ii per transformar-la 
en la rambla del maresme.

È

S

La presentació del PAM 2016-2019 va anar a càrrec de l’alcalde, Miquel Buch, i el 2n tinent d’alcalde, David Gutiérrez

15 de febrer:
nova sessió pública  
El document del PAM 2016-2019 es va presentar 
públicament en un acte celebrat el proppassat 25 
de gener al Centre Cívic i es pot consultar al web 
municipal www.premiademar.cat/PAM-2016-2019 
des del qual també es poden fer aportacions. El 15 
de febrer a les 19.30 h es farà una segona sessió 
pública al Centre Cívic perquè els assistents pu-
guin resoldre dubtes o fer aportacions.

 Un dels compromisos de l’equip de Govern en re-
lació a aquest full de ruta és que dues vegades al 
llarg de l’any es donarà compte del seu estat de 
compliment, així com de les possibles modificaci-
ons que s’hi hagin hagut de fer en funció de les 
necessitats de cada moment. 
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La Festa Major d’Hivern ja és aquí
Del 4 al 14 de febrer, coincidint amb les dates de Carnaval,
Premià de Mar celebrarà la festa major petita
la festa major d’Hivern, com cada any, combinarà els 
actes més tradicionals del carnaval amb els actes de 
festa major. d’aquesta manera, el dijous Gras, la rua 
de comparses o el dimecres de cendra conviuran amb 
el regnat de primilià XiV, sempre caracteritzat per la la 
festa, la gresca, el desordre i la mofa. 

com a novetats, aquest any la rebuda del rei carnes-
toltes, dijous dia 4, varia el recorregut, ja que sortirà de 
la plaça de la Sardana i arribarà a la plaça dels països 
catalans, amb l’acompanyament dels tabalers burros 
borinots.

dissabte 6, a les 19 h es farà el despertar dels pen-
jaculpes, amb una cercavila per totes les antigues fà-

briques. el recorregut finalitzarà a l’espai l’amistat, on 
els penjaculpes faran un repàs de com ha anat l’any, i 
sembla que enguany amaguen alguna sorpresa. 

una altra de les novetats respecte l’any anterior serà 
el carnaval infantil de diumenge dia 7, que retorna al 
recorregut inicial. la concentració es farà a la plaça 
nova i aniran en cercavila pel passatge manent i la Gran 
Via fins a la plaça dels països catalans. 

la nit de divendres dia 12 es farà el festhivern mu-
sical, tot s’hi val!, i al matí següent tindrà lloc l’activitat 
infantil coneix els penjaculpes tot jugant!

finalment, diumenge 14 es farà el ball de la disfressa-
da, amb la colla el ball de gitanes de montmeló convidada.

En Primilià
El rei Carnestoltes de Premià de Mar es diu Primilià.
Apareix el Dijous Gras, acompanyat del seu seguici, per llegir el 
seu pregó a la plaça i donar via lliure a tothom per fer gresca i de-
sordre, festa i mofa, durant tots els dies del seu regnat. 
Dimecres de Cendra, com el seu nom indica, en Primilià és cremat 
a la plaça. Abans, però, els Penjaculpes llegiran el testament que 
ens ha deixat el rei, i les ploraneres en ploraran l’absència, mentre 
els nens i grans que ho vulguin, podran tirar la sardina que portin 
a la foguera. La Vella Quaresma apareixerà aleshores per calar foc 
a la pira.

Els Penjaculpes
És el moment de fer inventari de les coses que no han anat bé 
durant l’any, aquelles que han destacat per tristes, per ridícules 
o per divertides. I el moment de criticar des dels polítics fins a les 
associacions o els personatges peculiars del poble. Això sí, amb 
sornegueria i ironia, de forma dura, però educada i divertida.
Els Penjaculpes són els esperits de les antigues fàbriques de Pre-
mià de Mar, es desperten per Carnaval i surten al carrer a fer-se 
veure, per criticar a tort i a dret el poble de Premià, i deixar tothom 
“ben retratat”.
Acompanyats d’una mú-
sica pròpia reciten uns 
versots crítics, que fan 
pensar però, bàsica-
ment, ens fan riure 
de nosaltres ma-
teixos.

El ball de la disfressada
Antigament, i avui encara, a molts pobles del Maresme i el Vallès, 
per Carnaval es ballaven els Balls de Gitanes. Uns balls populars 
on participava tothom que volia i que es ballaven el diumenge a la 
plaça del poble.
Cada poble tenia i té les seves característiques que el fan dife-
rent de la resta: música, coreografia, vestuari... a Premià de Mar 
es ballava el que s’anomenava Ball de la Disfressada, on els seus 
balladors i balladores ho feien disfressats.
De Bòlit! n’ha recuperat part de la música i de la coreografia, i des 
de l’any 2008 es balla cada Carnaval.
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dijous 4 
Anem a rebre SM el rei Carnestoltes
17.30 h, plaça de la Sardana
Sm el rei carnestoltes ha arribat a pre-
mià i abans d’oferir-nos el seu pregó vol 
passejar pel carrer i ensumar l’aire a 
disfressa. ens acompanyaran els burros 
borinots de bòlit! us afegiu al seguici?
Hi col·laboren: de bòlit! i in albis

Rebuda a SM el rei Carnestoltes
18 h, a la plaça dels països catalans
arribem a la plaça i sembla que Sa 
majestat primilià XiV ens vol dir al-
guna cosa. parem bé les orelles i es-
coltem atentament.
Hi col·labora: de bòlit! i in albis

Espectacle amb “Bailets”
i berenar amb botifarra d’ou
la música de bailets pot ser rumba, 
rock o un estil nou inventat entre 
totes i tots. aquest trio de vailets us 
faran ballar com mai i si seguiu les 
instruccions que us donaran, de ben 
segur que el carnestoltes estarà ben 
feliç de veure com feu del seu carna-
val el que vol: que es respiri alegria, 
gresca i xerinola arreu!
Hi col·laboren: can jordi, aVeca i 
comerços associats de premià 

dissabte 6
El despertar dels Penjaculpes
19 h, a can manent 
els penjaculpes es tornen a desper-
tar! recorrerem en cercavila les an-
tigues fàbriques per anar-los desper-
tant. durant el recorregut hi haurà 
alguna sorpresa i caldo per als as-
sistents perquè ens anem escalfant 
abans de posar el poble a caldo. 
Hi col·labora: de bòlit!

Seguidament a l’espai l’amistat
Posem a Caldo! Els Versots al teatre!
els penjaculpes s’instal·len al tea-
tre per explicar-nos, un any més, la 
seva història amb audiovisuals i per 
recitar els versots sense deixar-se res 
per criticar! en acabar, abans d’anar 
a sopar i per refer-nos de la tempera-
tura, se servirà, com cada any, un got 

de brou calent per a tothom que ho 
vulgui, a la sortida del teatre.
Hi col·labora: de bòlit!

Tabalada cap al ball!
23 h, a la plaça dels països catalans
És carnaval i en primilià XiV té moltes 
ganes de ballar entre disfresses, per això 
us convida que els seguiu pels carrers 
de premià a ritme dels tabals de tutukà 
fins a l’inici del ball de carnaval.
Hi col·labora: de bòlit!

Ball de Carnaval
23.30 h, a l’espai l’amistat
un carnaval sense disfresses no és 
un carnaval. remeneu pel calaix de 
les disfresses i vestiu-vos com cal per a 
l’ocasió! Hi haurà un espectacular con-
curs de disfresses i la millor música per 
a totes les edats i per no parar de ballar. 
la inscripció es podrà fer el mateix dia.
preu de l’entrada: amb disfressa,3 €; 
sense disfressa, 5 € 

diumenge 7
Carnaval infantil i animació
amb Boogie-D Boogie-D
11.30 h, a la plaça nova fins a la plaça 
dels països catalans
nens i nenes, pares i mares, avis i 
àvies, tietes i tiets es trobaran a la 
plaça nova i aniran en cercavila fins 
a la plaça dels països catalans, on 
lluiran les seves millors disfresses. 
els acompanyaran els Kinkakau de 
de bòlit! us hi voleu apuntar?
un cop a la plaça dels països catalans 
els boogie-d boogie-d ens oferiran 
un espectacle que fusiona diverses 
arts. tots formarem part del que pas-
sa sobre i davant de l’escenari!
Hi col·labora: de bòlit!

XXX Rua de Carnaval
17 h, des de la plaça joan coromines
ara sí, ha arribat el moment de des-
filar pels carrers i gaudir de la feina 
feta. Veniu a veure la rua, que es 
farà al llarg de la Gran Via de lluís 
companys, entre les places de joan 
coromines i dels països catalans. 
podeu consultar les bases del con-

curs de comparses al centre cívic 
(esperança, 19), al web municipal 
(www.premiademar.cat), o al web 
de la festa (www.festamajordhivern.
org). abans del lliurament de premis 
podrem continuar la gresca amb la 
música de la premià jazz Orquestra. 
Hi col·laboren: comerços associats 
de premià, escola municipal de mú-
sica i alibabars

dilluns 8
Arriba el Goblin!
12 h, a la biblioteca martí rosselló i 
lloveras
ens vindrà a veure un dels Goblins del 
país dels llibres de fantasia. els Go-
blins només parlen amb les mirades i 
els gestos, són grans recol·lectors de 
paraules i per això volen que cada nen 
els doni una paraula per guardar-la a 
la capsa màgica dels mots perquè tots 
els escriptors puguin trobar-les.

dimecres 10
Testament del rei Carnestoltes
i enterrament de la sardina
17.30 h, a la plaça dels països catalans
en primilià XiV és mort i a punt per 
cremar a la foguera. Veniu a escol-
tar el testament que els penjaculpes, 
molt tristos per aquesta pèrdua, ens 
llegiran sota l’atenta mirada de la 
Vella Quaresma. acompanyeu-nos 
en aquest moment fent una sardina 
ben grossa per llençar-la a la foguera.
Hi col·labora: in albis, aVeca i de 
bòlit!

Crema de la foguera
18 h, a la plaça dels països catalans
Silenci a la plaça! És el moment de la 
Vella Quaresma. aquesta senyora, se-
vera i seriosa, caminant amb les seves 7 
cames, vindrà per encendre la foguera i 
acabar amb el regnat d’en primilià XiV.
Hi col·labora: in albis i aVeca

Al llarg de la Quaresma
arrencada de la cama
de la Vella Quaresma
a la plaça de l’ajuntament, tal com 
mana la tradició i per no descomp-

tar-nos, durant les 7 setmanes que 
dura la Quaresma, s’arrencarà una 
cama a la Vella de fusta penjada de 
la façana de l'ajuntament.

divendres 12
Festhivern Musical tot s’hi val!
música en directe. música d’estils 
molt diferents. i sobretot música 
feta a premià! el festhivern torna 
per oferir-vos una de les millors nits 
de festa a premià. 
22.30 h, a l’espai l’amistat. entrada 
gratuïta

dissabte 13
Coneix els penjaculpes tot jugant!
11 h, a la plaça de la Sardana
Vine a jugar i a conèixer els penjacul-
pes, els esperits d’antigues fàbriques 
de premià. petits i grans, tots sou 
convidats a descobrir qui són aquests 
personatges que cada any per carna-
val es passegen pels carrers de poble!
Hi col·labora: de bòlit!

Teatre: #DPutuCool
21.30 h, a l’espai l’amistat
the chanclettes celebren els seus 
20 anys de carrera (a les mitges) amb 
un nou espectacle. no com d'altres... 
enjoy their craziest than ever brand 
new show. Ven y desKollona't de la 
societat 'txunguins' que ens envolta 
i que ens fa anar a tots #dputucool.
preu: 20 €. anticipada: 18 €

diumenge 14
Ball de la Disfressada
12.00 h, a la plaça dels països catalans
abans de la guerra civil, a premià 
de mar i a altres pobles del mares-
me, es ballava per carnaval un ball 
de gitanes. el 2008 l’entitat de bò-
lit! el va recuperar i des d’aleshores 
el ballen cada any a la plaça. aquest 
any amb la presència de la colla ball 
de Gitanes de montmeló. el grup la 
coixinera s’encarregarà de la músi-
ca en directe i després del ball de la 
disfressada ens oferirà un ball amb 
vermut per a tothom. 
Hi col·labora: de bòlit!

PRoGRaMa d’actES
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actuació a l’entorn de
la plaça Maresme

dijous dia 4, nova sessió
sobre el port 

Millorar la convivència
i acabar amb l’incivisme
L’Ajuntament compta amb 11 agents cívics que estan
portant a terme diverses campanyes
a finals de desembre es van incorporar a l’ajuntament 14 persones, fins aleshores en situació d’atur, 
que durant 6 mesos desenvoluparan diverses tasques. Onze d’aquestes persones estan treballant 
com a agents cívics en diverses campanyes pensades per millorar la convivència ciutadana. en 
aquest sentit, els agents estan fent campanyes als parcs i espais públics per evitar actituds incíviques 
i possibles molèsties entre els usuaris; tasques de suport a la policia local per reforçar el servei de 
vigilància durant l’horari d’entrada i sortida de les escoles; campanyes informatives per evitar que 
no es recullin els excrements de gos o que es deixi la brossa a fora dels contenidors; i campanyes de 
reforç amb els comerços perquè es faci el reciclatge de la brossa de manera correcta, entre altres. 

El nou espai d’esbarjo
per a gossos obert
El recinte està ubicat al parc del Palmar
i té unes dimensions de prop de 600 m2

l’espai està dotat de zones verdes amb espècies autòctones (gar-
rofers i arbustos) i bancs per seure, i està dissenyat perquè els 
gossos puguin córrer i fer exercici acompanyats dels seus amos.

el recinte disposa d’una font amb un sistema basculant que 
permet el reaprofitament de l’aigua per als gossos, alhora que 
evita la seva estanquitat i, per tant, la possible proliferació de 
mosquits. la zona d’esbarjo per a gossos compta amb dispen-
sadors de bosses perquè es puguin recollir els excrements i un 
servei de neteja diari. l’espai també compta amb una zona que 
pot ser restringida en cas de necessitat: gosses en zel, gossos de 
raça perillosa, cadells, etc.

aquest 2016 l’ajuntament té prevista la construcció d’una sego-
na zona d’esbarjo per a gossos, de la qual s’està valorant la ubicació.

l’ajuntament ha posat en marxa un pla d’actuació integral per reurbanitzar la plaça 
maresme i el seu entorn, que combinarà millores en l’àmbit urbanístic i actuacions 
de caràcter social i comunitari. l’objectiu d’aquesta iniciativa, que es porta a terme 
amb el suport i la col·laboració de la diputació de barcelona, és dignificar l’entorn 
i, alhora, enfortir la relació entre les persones que comparteixen aquests espais, 
cercant en tot moment la màxima participació dels veïns i entitats de la zona.

el primer pas del projecte serà realitzar una diagnosi per detectar les oportunitats 
de millora dels espais públics, fent especial atenció a les seves dinàmiques d’ús, i a la 
seva qualitat social i ambiental. en aquest sentit, es faran diferents tasques d’anàlisi 
i observació de l’espai públic i es parlarà amb diferents col·lectius vinculats al barri.

el mes de setembre va començar el procés de participació sobre els accessos al 
port i la urbanització del passeig marítim, consensuat per l’ajuntament, la pla-
taforma ciutadana premià port i l’empresa concessionària del port, marina port 
premià, Sl. al llarg d’aquests mesos s’han fet diverses sessions en les quals s’ha 
parlat dels accessos al port, dels usos i activitats que es podrien donar a l’espai 
públic, dels possibles continguts per als equipaments públics i de possibles ac-
tivitats que s’hi podrien fer en el futur.

dijous 4 de febrer, a les 19.30 hores, es farà una nova sessió al centre cívic 
durant la qual es presentarà el projecte d’urbanització, fruit de les propostes 
inicials i totes les aportacions que s’han anat fent durant el procés de debat.

Els agents cívics fan tasques per millorar la convivència ciutadana L’espai compta amb elements per a l’esbarjo dels gossos
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La Biblioteca posa en marxa
un club de lectura juvenil
La iniciativa va començar a funcionar al mes de gener
i està pensada per a joves a partir de 13 anys 
el club porta per nom assemblea lectora juvenil. 
els joves lectors que en formen part es trobaran 
el tercer dimecres de cada mes a les 18 h, a la bi-
blioteca marti rosselló, per comentar i compartir 
diversos temes a través de la lectura de llibres.

Lectures en veu alta
d’altra banda, el 19 de gener també van comen-
çar unes sessions de lectura en veu alta, adre-
çades a adults, que es fan els dimarts de cada 
quinze dies a les 12.15 h. aquestes sessions pre-
tenen millorar la comprensió lectora, potenciar 
la motivació per la lectura, fomentar l’expressió 
d’opinions, millorar l’atenció i la concentració i 
fomentar la utilització de la biblioteca municipal.

paral·lelament, cal recordar que la bibliote-
ca al llarg de l’any organitza diverses activitats 
periòdiques pensades per fomentar la lectura 
entre totes les edats:

club de lectura de novel·la
És un club de lectura mensual. es reuneix el 
primer dijous de mes a les 19 h. S’hi llegeixen 
autors del segle XX i contemporanis.

club de lectura “Llegir el teatre”
És un club de lectura vinculat al teatre nacio-
nal de catalunya. les sessions es fan el segon 
dimarts de cada mes, i es treballen textos tea-
trals de la programació del tnc.

club de lectura infantil
està adreçat a alumnes de 6è de primària (de 
10 a 11 anys). el grup es reuneix l’últim diven-
dres de mes a les 17.30 h per compartir impres-
sions i experiències sobre els llibres proposats. 

trobades de mares, pares i nadons
És un espai per conèixer, intercanviar i com-
partir vivències i lectures sobre la criança. les 
trobades es fan cada 15 dies, els dijous a les 11 
h. durant les sessions es crea espai confortable 
per a les mares i nadons, es presenten lectures 
sobre diferents aspectes de la maternitat i es 
dóna a conèixer el fons de llibres i música adre-
çat als nadons.

L’hora del conte
És una activitat adreçada principalment a in-
fants a partir de 3 anys, tot i que també es fan 
hores del conte per a nadons. les sessions es 
fan un cop al mes, habitualment en dimecres, 
amb la voluntat que els més petits s’habituïn a 
estimar la lectura, alhora que acosta les famíli-
es a la biblioteca.

Visites escolars
amb l’objectiu de donar a conèixer la biblio-
teca de la secció infantil es fan visites escolars 
guiades per a nens de p3, p4, p5 i 2n, 4t i 6è 
de primària.

Exposicions bibliogràfiques
a banda de les activitats esmentades, habi-
tualment es fan exposicions bibliogràfiques i 
d’audiovisuals. S’exposen les novetats i també 
es fan exposicions temàtiques sobre temes 
d’interès.

Les inscripcions a aquestes activitats
es pot fer a la mateixa biblioteca
o telefonant al 93 751 01 45.

Nou projecte pedagògic
a l’Escola Bressol

Els patis La Lió tornen a obrir els caps de setmana

l’escola bressol ofereix uns espais amplis i diversificats pen-
sats perquè els infants es familiaritzin amb els diferents àmbits 
de la vida quotidiana. la música, la psicomotricitat i el treball 
de les tradicions catalanes contextuals són fils conductors del 
treball diari. de cara al proper curs, però, l’equip educatiu fa 
un pas endavant i introduirà les anomenades aules temàtiques. 

es tracta d’una metodologia d’escoles de primer cicle d’edu-
cació infantil basada en una manera diferent d’organitzar el 
temps, l’espai i els materials amb l’objectiu de promoure i cons-
truir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. en 
aquest sentit, a partir del curs vinent, s’organitzaran quatre es-
pais amb material específic a cadascuna: l’aula del joc simbòlic; 
l’aula dels llenguatges matemàtic, verbal i musical; l’aula del 
moviment i l’aula d’experimentació i manipulació. 

els alumnes de p1 i p2 visitaran els 4 espais de manera rota-
tiva, així podran jugar amb tots els materials existents i per tant 
desenvolupar diferents capacitats i àrees de desenvolupament.

d’altra banda, el claustre de mestres ha començat a modifi-
car el material de les joguines. a poc a poc es van retirant els 
materials de plàstic per introduir joguines de fusta o elements 
d’ús quotidià com ara pots de diferents mides, culleres de cui-
na, mànegues, anelles, claus, petxines, rotllos de paper...etc. 
que són els que agrada més als infants. tot plegat sense oblidar 
mai que “el seu ofici”, la seva principal necessitat, no és cap 
altra que el joc, lliure, propi i espontani.

a partir del 27 de febrer i fins al juny, els dissabtes es tornaran a obrir els patis de l’escola la lió 
per tal que els infants, joves i famílies puguin gaudir d’un espai de lleure per jugar i fer esport. 

l'horari d'obertura serà dissabtes d’ 11 a 14 h i de 17 a 20 h i l’espai comptarà amb el suport 
d’un dinamitzador educatiu. 

les regidories d’ensenyament i joventut han plantejat la continuïtat d’aquest projecte, que ja 
va funcionar d’octubre a desembre de l’any passat, per tal de facilitar espais de trobada i interre-
lació que afavoreixin la cohesió social.

La biblioteca organitza diverses activitats per fomentar la lectura

El plàstic es va substituint per la fusta i elements d’ús quotidià



8  SERVEiS

Ajuntament de Premià de Mar

Redacció, fotografia: Centre de Competència de Comunicació: Servei de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament
de Premià de Mar, Ràdio Premià de Mar
disseny original i maquetació: Ramon Martínez - www.rmdg.eu
Publicitat: Taiga 2014 S.L. oriol@taiga2014.com  Tel. 667 765 004
impressió i distribució: BBD Print . Tel. 636 278 899
tiratge: 13.000 exemplars
dipòsit legal: B-14.098-2004

Imprès en paper ecològic i 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 > febrer 2016
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. 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

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

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

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

encetem aquest 2016 amb el pla d’actuació municipal fins al 2019 en-
llestit i a l’abast de tots els premianencs. d’aquesta manera, fem realitat 
un dels compromisos més importants i que ja hem aplicat en altres oca-
sions: que la ciutadania pugui dir la seva en les qüestions més rellevants 
pel nostre poble. en la mesura que sigui possible, entre tots confeccio-
narem el que ha de ser el full de ruta de premià de mar per als propers 
anys. per aquest motiu, us convido a fer-hi totes aquelles aportacions que 
considereu oportunes, ja sigui a través del web municipal o a la jornada 

que farem el pròxim 15 de febrer. perquè no hem 
d’oblidar que qui dóna un veritable sentit i raó 
al bon govern del nostre poble, sou vosaltres, els 
veïns i les veïnes. 

aprofito aquestes ratlles per recordar-vos que 
tenim a tocar la nostra festa major d’Hivern: es-
pero que en gaudiu al màxim. 

bona festa a tothom!

el primer número del Vila primilia d’enguany arriba sense gaire fred, però amb les tradicions ben arrelades. Sota el domini del rei primilià ens troba-
rem immersos en la festa major d’Hivern de premià de mar. una festa petita que es va fent gran i que es viu amb la màxima intensitat. És un temps 
d’esbarjo, de trencament amb la quotidianitat i també un temps de reflexió i sarcasme, que quedarà reflectit amb els penjaculpes i els seus versots de 
caràcter satíric, crític i humorístic.

tot i la disbauxa i el gaudi d’aquests dies, no voldríem deixar de ressaltar en aquesta editorial una notícia que destaquem també en aquest núme-
ro. es tracta de la inauguració del centre de distribució d’aliments, diSa, adreçat a famílies que no poden cobrir les seves necessitats d'alimentació. 
aquestes famílies són derivades des dels serveis socials dels ajuntaments de premià de mar i de premià de dalt. des d’aquesta tribuna volem agrair 
d’una manera especial l’excel·lent tasca que porten a terme els prop de quaranta voluntaris del centre, que hi treballen de manera altruista per pal·liar 
les necessitats dels nostres veïns que així ho requereixen.

finalment cal destacar el primer estudi que s’ha encarregat per conèixer i quantificar l’audiència de ràdio premià de mar. l’estudi certifica que el 81,3 
per cent de la població premianenca coneix el mitjà. una de cada quatre persones majors de 15 anys de premià de mar escolta l’emissora i la té com a 
referent per informar-se en temes locals. les dades que es desprenen de l’estudi constaten l’elevat grau de complicitat assolit entre la població i la ràdio.
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agenda d’activitats febrer
Dimarts 2
Lectures en veu alta
a càrrec de maribel del molino
12.15 h, a la biblioteca martí
rosselló
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Trobada de Pit de Mar
Grup de suport a la lactància
materna
17 h, a la biblioteca martí
rosselló
Ho organitza: pit de mar

Vetllada musical 
amb motiu de l’11è aniversari 
de l’associació mar de dones
18 h, al centre cívic
Ho organitza: associació mar
de dones

Dimecres 3 
Ballmanetes
taller sobre recursos musicals 
en el llenguatge i la comunica-
ció. a càrrec de montse dulcet
18 h, a la biblioteca martí rosse-
lló. cal inscripció prèvia. infants 
fins a 2 anys.
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dijous 4
Àgora a debat: El canvi
climàtic, l’acord de París
servirà per aturar-lo?
conductor del debat lluís Soler
alsina
18.30 h, a la biblioteca martí
rosselló
Ho organitza: associació
creixent

Club de lectura
es comentarà el llibre Cosmètica 
de l’enemic d’amélie nothomb.
a càrrec de raquel picolo
19 h, a la biblioteca martí
rosselló
Ho organitza: biblioteca martí 
rosselló i lloveras

Divendres 5
Paganini, el diabòlic,
al violí i a la guitarra
a càrrec de tobias Gossmann 
(violí) i Gustavo them (guitarra).
dins la iV temporada de música 
clàssica

21.30 h, a l’espai l’amistat
preu: 11 €, anticipada 9 €. els di-
lluns i dijous de 18 h a 21 h i per 
internet a www.espailamistat.cat
Ho organitza: associació coral
l’amistat i ajuntament
de premià de mar

Dissabte 6 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 €
Ho organitza: mep

Diumenge 7 
Visita al Museu Romà
de Premià de Mar
11 i 12 h, al museu romà. preu: 4 €
Ho organitza: mep

Dimarts 9 
Llegir el teatre
es comentarà el llibre El professor 
Bernhardi d’arthur Schnitzler
conductora del club: marta luna
18.30 h, a la biblioteca
martí rosselló
Ho organitza: biblioteca
martí rosselló i lloveras

Lectures en veu alta a càrrec
de la plataforma Mar de dones
19 h, a la biblioteca
martí rosselló 
Ho organitza: associació
mar de dones

Dijous 11
Espai de trobada de
mares i nadons
11 h, a la biblioteca
martí rosselló
Ho organitza: biblioteca
martí rosselló i lloveras

Lliga fotogràfica
tema: teleobjectiu. tècnica: color
20 h, a la biblioteca
martí rosselló 
Ho organitza: Grup fotogràfic
argent

Divendres 12 
Trobada amb l’autor Jordi Folck
autor del llibre Ningú és un zom-
bi!, dins del context del club de 
lectura infantil.
17.30 h, a la biblioteca martí ros-
selló. activitat oberta a tothom
Ho organitza: biblioteca
martí rosselló i lloveras

Dissabte 13 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 €
Ho organitza: mep

5a Gala de combos del
taller de música de Premià
18 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat teatre

Teatre: Deputucool
a càrrec de la cia. the chanclettes
the chanclettes celebren els 
seus 20 anys de carrera amb un 
nou espectacle.
preu: 20 € / 18 € (anticipada)
21.30 h, a l’espai l’amistat. 
Ho organitza: espai l’amistat

Diumenge 14 
Visita comentada a l’exposició
Contes infantils de la guerra 

a càrrec d’assumpta dangla,
historiadora de l’art
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: mep

Dimarts 16
Lectures en veu alta
a càrrec de maribel del molino
12.15 h, a la biblioteca martí
rosselló
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Lectures en veu alta a càrrec
de la plataforma Mar de dones
19 h, a la biblioteca
martí rosselló 
Ho organitza: associació
mar de dones

Dimecres 17
Club de lectura juvenil
es comentarà el llibre El pa
de cada dia de mohamed Xucri
a càrrec de carles alcoy
i Gina leal
18 h, a la biblioteca martí
rosselló. cal inscripció prèvia.
Ho organitza: biblioteca martí 
rosselló i lloveras

Hora del conte i taller:
“La carretera bona”
a càrrec de la fundació mutual 
de conductors
a les 18 h, a la biblioteca
martí rosselló
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dijous 18
Xerrada sobre com
entrenar la Memòria
a càrrec de carme abal Gil
de l’associació cultural inalbis
19 h, a la biblioteca martí
rosselló
Ho organitza: biblioteca
martí rosselló i lloveras

Divendres 19
Xerrada-col·loqui sobre
els orígens del Barri Cotet
a càrrec de pedro ramírez i al-
tres membres del grup juvenil 
del barri
19 h, a la biblioteca martí
rosselló 
Ho organitza: Grupo juvenil
del barri cotet

Dissabte 20 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € 
Ho organitza: mep

Diumenge 21 
Conferència: Formes de vida
dels invertebrats marins
per jordi Sanchez, biòleg marí
activitat a càrrec de la Secció
de paleontologia de l’aecc
12 h, al mep. entrada lliure 
Ho organitza: mep

Dimarts 23 
Lectures en veu alta a càrrec
de la plataforma Mar de dones
19 h, a la biblioteca martí
rosselló 
Ho organitza: associació
mar de dones

Dijous 25 
Espai de trobada
de mares i nadons
11 h, a la biblioteca martí rosselló
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Divendres 26
Projecció de les activitats del
Grup juvenil del Barri Cotet
a càrrec de pedro ramírez i al-
tres membres del grup juvenil 
del barri
19 h, a la biblioteca martí
rosselló
Ho organitza: Grupo juvenil
del barri cotet

Dissabte 27 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € 
Ho organitza: mep

Teatre: Només són dones
cinc històries entrellaçades so-
bre els sofriments de milers de 
dones a les presons de l'estat es-
panyol durant la guerra. 
preu: 20 € / 18 € (anticipada) 
21.30 h, a l’espai l’amistat
Ho organitza: espai l’amistat

Diumenge 28 
Aperitiu musical
audició dels alumnes de l’esco-
la de música en format de con-
cert, seguidament aperitiu.
11 h, a l’escola municipal de música
Ho organitza: escola municipal
de música

Recordes quan s’estampava
a Premià? 
una visita especial al museu!
12 h, al mep. preu: 4 €
Ho organitza: mep

Teatre infantil la Xarxa:
Granotes, gripaus i altres
de la companyia cesc Serrat
18 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat teatre

PRoGRAMACió CiNEMA
consulteu webs:
www.elpatronat.org
www.espailamistat.cat

EXPoSiCioNS
Exposició de fotografia
Barri Cotet
del grup juvenil 1973-1983,
un moviment per recordar
del 8 de febrer al 5 de març, a la 
biblioteca martí rosselló i lloveras
Ho organitza: Grup juvenil
del barri cotet

Exposició últims treballs
de l’artista Toni Bachs
del 12 al 21 de febrer,
a la Sala premiart
Ho organitza: associació d’artistes
plàstics de premià de mar

Els contes infantils de la guerra
fins al 20 de març, al mep
Ho organitza: mep

Exposició col·lectiva
de pintura, escultura i fotografia
del 26 de febrer al 6 de març, a 
la Sala premiart
Ho organitza: associació d’artistes
plàstics de premià de mar

Museu Romà
de Premià de Mar
Visites concertades:
museuroma@premiademar.cat
tel. 93 752 91 97

Programació de
carnaval-Festa Major
d’Hivern a les pàgines 4 i 5
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Un PAM rigorós, participatiu i flexible 
fa pocs dies presentàvem el pla d’actuació muni-
cipal 2016-2019, un document que recull més de 
150 compromisos per a aquest mandat així com les 
previsions de compliment dins el calendari dels pro-
pers anys. el pam s’estructura en 8 grans eixos que 
tenen la paraula persones com a nucli central, i està 
a disposició de tota la ciutadania perquè hi pugui fer 
aportacions.

així entenem la forma de governar i del bon go-
vern amb transparència, amb la voluntat que les 
persones siguin les protagonistes de les iniciatives, 
projectes i activitats que es desenvolupen a l’ajun-
tament del nostre municipi. en aquest sentit, a fi-
nals de gener vam fer una presentació pública del 
document, i des d’aleshores es pot consultar al web 
municipal, i s’hi poden enviar propostes (www.pre-
miademar.cat/pam-2016-2019). el 15 de febrer es 
farà una segona sessió oberta a tothom que servirà 
per aclarir dubtes i poder fer-hi aportacions.

d’aquesta manera, a partir de les propostes que 
hem elaborat des de l’equip de Govern amb el su-
port dels treballadors de totes les àrees de l’ajunta-
ment, entre tots ajudarem a enriquir el full de ruta 
del nostre poble per als propers anys. un full de 
ruta, del qual cada 6 mesos en donarem comptes 
a la ciutadania i que en cap cas serà estàtic sinó tot 
el contrari, ja que tindrà la suficient flexibilitat per 
anar-se adaptant als nous reptes que puguin sorgir.

Volem un municipi cardioprotegit! Fem-ho! 
erc – junts x premià hem presentat una moció que 
va ser assumida per tot el ple municipal per tal que 
hi hagi desfibril·ladors a tots els equipaments del 
poble així com als espais que ho requereixin. des 
del grup republicà volem convertir premià de mar 
en un espai cardioprotegit. 

a catalunya, una de cada quatre persones mor 
a causa d’una malaltia del cor, i això pot afectar a 
tothom, tant homes com dones, i a qualsevol edat: 
des de nadons fins a gent gran. però, alhora, diver-
sos estudis han demostrat que l'existència d'equips 
desfibril·ladors en instal·lacions, per exemple es-
portives, permet reduir la mortalitat o els efectes 
negatius en la salut de les persones que pateixen 
afectacions cardíaques sobrevingudes, tant en es-
portistes com en el públic assistent.

els republicans hem proposat que es faci un es-
tudi dels espais cardioprotegits que necessitarien 
aquests desfibril·ladors: que se n’elabori un pla 
d’instal·lació i que es promogui la formació acredi-
tada per a la utilització d'aquests aparells dea; així 
com cursos de primers auxilis, entre el personal 
que presta servei en aquestes dependències i totes 
les persones que manifestin el seu interès per tal de 
poder actuar correctament davant una aturada car-
diorespiratòria o altres accidents. 

alhora, volem aprofitar els espais de natura, edu-
catius, lleure i esport, per tal d’establir-los com a re-
ferent d’un potencial de suport als hàbits saludables 
i que serveixin de promoció del municipi. cal con-
vertir i acreditar premià de mar com un municipi 
cardioprotegit. fem poble!

Alerta ensenyament: més concertada
que pública en 3 cursos a Premià? 
Si el nou govern de jxSí no canvia el mapa escolar a pre-
mià, el pròxim curs arribarem al 50-50% de línies d’in-
fantil d'escola pública i concertada i al curs següent la 
concertada podria avançar la pública amb 5 línies sobre 
4. la política dibuixada pel departament d’ensenyament 
convergent és la d’aprofitar una fluctuació a la baixa de la 
població escolar per tancar línies públiques, sense tocar 
les concertades i fent servir l'excusa de la llibertat d’elecció, 
la qual només ho és per a qui se la pot permetre.

la situació a premià ja era superior a la mitjana 
catalana d'un 34% quan, per una fluctuació a l’alça 
de la matrícula, es va concedir una línia extra a la 
Salle, que va passar de 2 a 3. en reduir-se la població 
a partir de 2012, el departament no va tocar aquesta 
línia de la Salle i en va treure una de pública i ara 
ha anunciat per al pròxim curs l’extinció d’una altra 
mentre que mantindrien les de la Salle.

crida aposta per la xarxa pública, perquè es redu-
eixin escoles privades concertades i que es passin a 
titularitat pública.

en el cas de premià, cal consolidar com a priori-
tat les 7 línies que teníem d’ensenyament públic i, 
com a primer pas per un canvi d’orientació, deixar de 
concertar la tercera línia de la Salle; cal aprofitar per 
baixar les ràtios quan la població escolar fluctuï i, si 
la natalitat baixa, treure línies concertades. Volem fer 
un crit d’alerta perquè la situació és greu, la barrera 
del 50% pot estar a punt de ser traspassada i ens porta 
cap a un model d’escola i de país on no volem anar. 
defensem una aposta clara per una escola pública ga-
rant de l'equitat i d'un ensenyament de qualitat.

Hem guanyat les eleccions. Comença l’aventura 
el 20 de desembre ens vam presentar a les eleccions en 
confluència amb altres forces d’esquerres, amb el nom d’en 
comú podem. i vam guanyar les eleccions, també a premià.

així que gràcies!
aquest resultat ens dóna 12 diputats i diputades 

i 4 senadors i senadores, una d’elles premianenca!
premià està representada al Senat! i molt ben repre-

sentada, per la maria freixanet mateo, que abans de ser 
escollida ens explicava què és el Senat i perquè serveix.

a continuació us oferim un resum del seu relat, però el troba-
reu complet a la seva pàgina, amb la que ens té al corrent, amb 
el seu estil personal, de l’activitat que realitza a la cambra alta.

la maria és els vostres ulls i les nostres mans allà 
dins. no deixeu de visitar: mariafreixanet.com

“el Senat serveix per a alguna cosa? tal com el 
coneixem, no.

ens el podem carregar? l’opinió de l’estat és la 
suma de les opinions de les diverses nacions que hi 
conviuen i el lloc on s’expressen és el Senat. elimi-
nar el Senat és recentralitzar el poder.

Què proposem? un congrés que representi totes les 
persones, i un Senat que representi les nacions i comunitats 
(catalunya quedarà dins o fora segons voti en referèndum).

Qui ha d’anar al Senat? ara tenim 266 senadors 
i senadores (més senadors que senadores), amb 
menys de la meitat en tindríem prou. 

Què ha de fer el Senat? el Senat ha de decidir sobre els te-
mes que afectin i siguin responsabilitat de les nacions i territo-
ris de l’estat. i sobre les competències exclusives de les ccaa! 

per què ens hi presentem? per acabar amb una 
cambra inútil i farcida de privilegis i aixecar una ver-
tadera cambra territorial.”

Tolerància i llibertat 
el respecte per les llibertats individuals és condi-
ció necessària per gaudir d’una societat oberta, to-
lerant i democràtica. per combatre l’arbitrarietat, la 
discriminació i la vulneració de drets ens dotem de 
marcs legals. malauradament, tot i existir una legis-
lació que defineix els nostres drets fonamentals i les 
normes de convivència, hi ha persones que pateixen 
discriminació i assetjament per raó del color de pell, 
religió, condició física, ideari o orientació sexual.

l’ideari de ciutadans defensa una societat ober-
ta i tolerant que garanteixi que les persones es pu-
guin desenvolupar lliurement i amb igualtat. no 
deixarem de fer pedagogia en aquest sentit, ja que 
se’ns encongeix el cor cada cop que detectem que 
es discrimina o assetja qualsevol persona per impe-
dir que desenvolupi la seva vida d’acord amb la seva 
condició o preferència. com el cas de l’alan, el me-
nor transsexual que, després de patir reiterats asset-
jaments a l’institut, es va suïcidar perquè no podia 
suportar l’assetjament d’uns intolerants.

com que no és suficient amb condemnar els 
fets, hem proposat al ple una sèrie de mesures ori-
entades a la detecció de situacions d’aquesta mena 
d’assetjaments als centres escolars i instituts del 
municipi mentre que la Generalitat no desenvolu-
pi el protocol definitiu específic per prevenir-los. Hi 
continuarem treballant per tal de construir una so-
cietat que toleri la diversitat i la pluralitat, on tothom 
comprengui que les identitats són individuals i que 
totes les persones mereixen respecte siguin quines 
siguin aquestes.

Gran coalición por España 
Vivimos un escenario nuevo, en el que los ciuda-
danos nos piden acuerdo, pacto y diálogo. piden 
una Gran coalición por españa. las grandes fuer-
zas constitucionalistas sumamos una apabullante 
mayoría, ponernos de acuerdo es lo más parecido al 
veredicto de los españoles en las urnas.

el pp ha ganado las elecciones y tiene toda la legiti-
midad para formar Gobierno. pero todos debemos ser 
responsables, la responsabilidad política corresponde a 
todos, también a los que no han ganado las elecciones.

Hoy más que nunca tenemos que reforzar el enten-
dimiento, el chantaje secesionista sigue vivo, y los cons-
titucionalistas tenemos que apartar lo que nos divide 
para hacerle frente desde nuestra firmeza democrática.

la estabilidad y el espíritu reformista son claves 
para asegurar la recuperación y deben permanecer 
en los próximos años porque sin un Gobierno esta-
ble, españa va a tener graves problemas.

Vivimos tiempos de incertidumbre económica a 
escala global. por muy bien que lo hayamos hecho, 
debemos perseverar en la misma política económica. 
un acuerdo con radicales sólo nos traería una españa 
más inestable, con más paro, pobreza y desigualdad.

los españoles han votado pacto y diálogo, no exclu-
sión y radicalismo. Sánchez no debería ignorar a más 
de 7 millones de españoles que eligieron al partido 
popular. los intereses de 47 millones de españoles no 
pueden someterse a la ambición personal de nadie.

el presidente del Gobierno mantiene el espíritu 
constructivo y la mano tendida al pSOe y ciudada-
nos para alcanzar un gran acuerdo por españa sin 
prejuicios partidistas.
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Un PAM centrat en les persones 
el nou pam és el full de ruta que ens marcarà el camí 
de les polítiques públiques que desenvoluparem al 
llarg del mandat. consta de 8 eixos centrats en les per-
sones: centre de tota la nostra acció de govern. És un 
pacte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social.

treballarem per a la reactivació econòmica, empre-
nedoria, ocupació i economia social. ens volem centrar 
principalment en treballadors en situació d’atur, en se-
gon lloc, en els emprenedors i, per últim, en empresaris 
i comerciants amb una activitat consolidada. la forma-
ció és la millor manera d’augmentar l’ocupabilitat de 
les persones en situació d’atur. es projectaran els eixos 
comercials per tal de consolidar comerços i empreses.

la cultura i la nostra identitat són una riquesa 
immaterial que hem de potenciar. les festes, tradi-
cions i costums són conservades i transmeses pel 
teixit associatiu de cultura popular, pels nostres ar-
tistes i creadors premianencs. a tots ells hem d’aju-
dar i treballar de costat per fer del nostre patrimoni 
històric i cultural un referent arreu del maresme.

es potenciaran el civisme, la convivència i la segu-
retat per tot allò que és de tots és la millor via per ga-
rantir la convivència i el benestar. Volem recuperar 
la figura del policia de barri i també crear la figura 
del regidor de barri.

una ciutat pensada per a les persones ha de ser 
indiscutiblement ordenada urbanísticament, res-
pectuosa mediambientalment per oferir una millor 
qualitat de vida.

el nou pam té com a protagonistes les persones, 
les seves necessitats i els seus anhels. És per tot això 
que nosaltres lluitarem.

La Generalitat signa un conveni el 2015
que  
l'acord GOV/208 de 2009 aprovà el conveni entre el 
ministeri de foment i la Generalitat per al canvi de 
titularitat del tram de la nii entre montgat i tordera 
a favor de la Generalitat i per al finançament d'una in-
fraestructura: les famoses calçades laterals a la c-32.

el conveni amb una dotació de 400 milions € a càrrec 
de l'estat per a la creació de la nova infraestructura (calça-
des laterals) que permetin adequar a la nova funcionalitat 
l'actual nii i és la Generalitat l'encarregada de construir-la.

com que l'administració catalana ha incomplert 
seguim amb l'actual nii sense canvis.

la gestió del Govern de la Generalitat ha estat ne-
fasta. dolent és que accepti unes calçades laterals 
com a alternativa a l'acord amb foment i no propo-
si altra alternativa com podria ser la gratuïtat de la 
c32 o bé perllongar la c31 per enllaçar amb la nii 
a la comarca de la Selva, per exemple. pitjor encara. 
l'acord GOV/39 de 2015 modifica la concessió ad-
ministrativa de la c-32, depenent de la Generalitat, a 
favor de la concessionària invicat S.a. i autoritza el 
conseller de territori, per a la signatura del conveni.

la clàusula setena contempla un nou termini de 
durada addicional, sense data fixa, de la concessió 
actual que era el 31 d'agost de 2021.

el nou termini dependrà del fet que l'import dels fluxos 
de caixa... sigui equivalent al saldo de la compensació final.

 així pagarem el nou ramal que enllaci blanes 
amb lloret.

i els alcaldes del maresme sense fer res, com si ho 
fan els alcaldes de la comarca de la Selva per al desdobla-
ment de la nii o els del tarragonès en relació a la n340.

Nous contenidors d’oli al mercat

calendari fiscal 2016
impost sobre béns immobles:
• 1a fracció-domiciliats: 01/3/2016
• 1a fracció-no domiciliats
   de l’1/4/2016 al 2/6/2016
• 2a fracció-domiciliats 01/6/2016
• 2a fracció-no domiciliats
   del 2/9/2016 al 3/11/2016
• 3a fracció-domiciliats 01/9/2016
• 4a fracció-domiciliats 01/12/2016

impost sobre vehicles de
tracció mecànica:
• Del 5/2/2016 al 5/4/2016

impost sobre activitats econòmiques:
• Del 2/9/2016 al 3/11/2016

taxa per a la gestió de residus domèstics:
 • 1a fracció de l’1/4/2016 al 02/6/2016
 • 2a fracció del 2/9/2016 al 3/11/2016

Preu públic per a la gestió de residus
comercials i industrials
(assimilables a municipals):
• 1a fracció de l’1/4/2016 al 2/6/2016
• 2a fracció del 2/9/2016 al 3/11/2016

taxa servei de cementiri municipal:
• De l’1/4/2016 al 2/6/2016

taxa per entrada de vehicles-guals: 
• De l’1/4/2016 al 2/6/2016

taxa ocupació via pública quioscs:
• Del 5/2/2016 al 5/4/2016

taxa del mercat setmanal:
• 1a fracció-domiciliats 1/6/2016
• 2a fracció-domiciliats 2/11/2016
• No domiciliats de l’1/4/2016 al 2/6/2016

taxa terrasses:
• De l’1/4/2016 al 2/06/201

el mercat municipal de Sant joan 
compta amb dos nous contenidors per 
llençar-hi l’oli de cuina. la diferència 
d’aquests contenidors respecte a l’ante-
rior és que en els actuals l’oli es llença 
juntament amb el recipient (de vidre o 
de plàstic) en el qual s’ha anat recollint 
a casa. d’aquesta manera, s’eviten ves-
sament i acumulació de brutícia i en-
vasos buits al voltant dels contenidors. 
cal recordar que llençar l’oli de cuina 
usat a l’aigüera és altament contami-
nant i perjudicial per al medi ambient. 
a banda de provocar males olors i ge-
nerar problemes a les canonades, con-
tamina els rius i el mar i no desapareix. 
en canvi, si es llença en un contenidor 
adequat, es pot reciclar i convertir en 
sabó, biodièsel o pintura.

Els nous contenidors eviten vessaments
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informació sobre els plens municipals
• 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

Prop de 7.000 persones escolten les ones
de Ràdio Premià de Mar

Sergio Sanz plega de regidor

Eleccions generals 2015

al voltant de set mil persones seguei-
xen l’emissora municipal de premià 
de mar, segons un estudi realitzat 
al desembre de 2015 per l’empresa 
infortècnica que ha efectuat 352 en-
questes telefòniques a majors de 15 
anys. ràdio premià de mar és cone-
guda pel 81,3 per cent de la població 
de premià de mar. durant l'últim 
mes l'han seguit 6810 persones 21 
minuts al dia de mitjana. Sobre el to-
tal de la població, el temps mitjà d'au-
diència és de 5,1 minuts, amb un 5,3 per cent de quota i un Grp 24 h de 901 persones.

cal afegir-hi també, els ciutadans que escolten l’emissora en línia amb la nova aplicació o els ser-
veis de podcast. des del mes de gener al desembre de l’any 2015 s’han efectuat un total de 249.853 
descàrregues d’àudios. l’emissora ha diversificat la seva presència i l’oferta de continguts a través d’un 
ampli ventall de plataformes, entre les quals les xarxes socials, en aquest cas també han experimentat 
un important augment tant de continguts com de seguidors. la ràdio, així com internet, són els únics 
mitjans que en l’àmbit nacional han experimentat un notable increment d’audiència en els últims 
sis anys. Gràcies a aquest augment de la penetració en l’audiència, s’arriba a més ciutadans i, en con-
seqüència, la ràdio continua essent un dels mitjans més eficaços per connectar amb la ciutadania.

el regidor de c’s, Sergio Sanz, va 
formalitzar la seva renúncia al ple 
del mes de gener. Sanz, que va ser 
escollit diputat al parlament de cata-
lunya arran de les eleccions autonò-
miques del 27 de setembre, deixa la 
seva acta de regidor perquè, segons 
paraules seves, “ciutadans no acu-
mula càrrecs públics”.

Resultats a Premià de Mar.
congrés de diputats
"En Comú Podem" En Comú
3.926 (26,74%)

Esquerra Republicana De Catalunya-
Catalunya Sí ERC-CATSÍ
2.475 (16,86%)

Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates.
Reagrupament DL
2.092 (14,25%)

Partit Dels Socialistes de Catalunya. PSC-PSoE
2.081 (14,17%)

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. C’s
2.018 (13,74%)

Partido Popular/Partit Popular.PP
1.477 (10,06%)

En el darrer any s’han efectuat 249.853 descàrregues d’àudio

L’estudi es va fer el desembre de 2015
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cinema de franc comprant a Premià de Mar

Premià de Mar tindrà gegantons

Exposició Grupo Juvenil 1973-1983

L’obra del museu serà accessible per a les
persones amb deficiència visual 

l’ajuntament, conjuntament amb els comerços 
associats de premià (cap) i l’empresa conces-
sionària del servei de cinema a l’espai amistat, 
impulsen Comprar a Premià és de pel·lícula. es 
tracta d’una iniciativa pensada per buscar siner-
gies entre el comerç i la cultura, i per recordar 
que els caps de setmana es pot gaudir d’una 
bona oferta comercial i cultural a premià de mar.

així, a partir del mes de març, els comerços 
associats al cap comptaran amb unes urnes 
que serviran perquè els consumidors hi pu-

guin dipositar el seu tiquet de compra, al qual 
prèviament hauran escrit el seu nom i telèfon. 
tots els tiquets entraran en un sorteig mensu-
al de 4 vals, cada un d’ells amb 4 entrades per 
anar al cinema de franc.

el sorteig serà públic i es farà cada darrer di-
vendres de mes al centre cívic. el primer sor-
teig es farà el 18 de març perquè el 25 és festiu. 
cada un dels guanyadors obtindrà quatre en-
trades per poder gaudir de les millors estrenes 
en cinema digital a l’espai l’amistat.

la comissió de pirates i premianencs ha acon-
seguit superar els 4.500 € de finançament col-
lectiu necessaris per poder fer la parella de  ge-
gantons que recrearà els gegants Omar i ester.

les noves figures, que ja s’han començat a 
construir, s'estrenaran durant la primera edició 
del desembarcament petit de la festa major. des 

de primers d'any, els membres de la comissió 
també estan treballant per fer el lliurament de 
les recompenses (imants, diplomes...) a les per-
sones que han participat en el micromecenatge. 
la presentació oficial dels nous gegantons serà 
el 27 de maig, durant l'acte de presentació de 
festa major que es farà a l'espai l’amistat.

a partir del 9 de febrer es podrà veure a la bibliote-
ca martí rosselló una mostra de fotografies sobre 
els moments més rellevants, entre els anys 1973 i 
1983, de l’anomenat Grupo juvenil. aquest grup va 
tenir un paper actiu en la vida social del barri de 
Santa maria - Santa anna – tió durant els anys 70 
i 80 i l’exposició permetrà recordar diverses de les 
activitats o accions que van portar a terme.

l’exposició anirà acompanyada d’un col·loqui, 
que se celebrarà el 19 de febrer a les 19.30 hores i 
d’una projecció d’imatges, que es farà el 26 de fe-
brer a les 19.30 h.

el museu de l’estampació i la 
diputació de barcelona i tre-
ballen en la producció de “la 
mirada tàctil”. es tracta d’un 
projecte d’accessibilitat per a 
persones amb deficiència visu-
al, tant parcial com total, que 
compta amb l’assessorament 
de l’Once. amb la seva imple-

mentació es vol facilitar l’accés a 
les col·leccions i promoure una 
bona experiència durant la visi-
ta al museu. a partir del segon 
trimestre de 2016, els visitants 
podran conèixer de primera 
mà els principals sistemes d’es-
tampació i tocar els diferents 
objectes de l’exposició perma-

nent que el museu posa al seu 
abast. en alguns punts de les 
sales s’habilitaran cartells per a 
la lectura en codi braille, i tam-
bé podran disposar d’un dossier 
escrit en català i amb traducció 
al castellà i l’anglès, que conté 
làmines amb dibuixos en relleu 
de les peces més significatives.

La campanya començarà al març i cada mes se sortejaran entrades
de cinema per a l’Espai l’Amistat 

El projecte es duu a terme amb la Diputació de Barcelona
i l’assessorament de l’ONCE

Èxits teatrals a
l’Espai l’amistat
el proper 13 de febrer, coinci-
dint amb la festa major d’Hi-
vern, l’espai l’amistat acollirà 
l’espectacle de the chanclet-
tes que porta per nom #De-
putucool. the clanclettes es 
caracteritza per un humor sar-
càstic i punyent barrejat amb 
el seu irrellevant transformis-
me ple de diàlegs irònics, en-
dinsarà de ple el públic premi-
anenc en la festa carnavalesca. 
amb aquest espectacle la com-
panyia celebra els seus 20 anys 
dalt dels escenaris.

d’altra banda, aprofitant 
que s’acosta el dia internacio-
nal de les dones, el 27 de fe-
brer arribarà a premià de mar 
l’espectacle Només són dones. 
basat en textos de carmen 
domingo i sota la direcció de 
carme portaceli, narra cinc 
històries entrellaçades sobre 
els sofriments de milers de 

dones a les presons de l’es-
tat espanyol durant la Guerra 
civil i, posteriorment, durant 
el franquisme. míriam iscla, 
acompanyada de la presèn-
cia de Sol picó i la música de 
maika makovski, protagonitza 
aquest espectacle contra l’oblit 
que s’ha pogut veure amb 
gran èxit aquesta temporada al 
teatre nacional de catalunya.

i per acabar el trimestre, 
el 19 de març es podrà veure 
un dels clàssics contempora-
nis: Marits i mullers de Woody 
allen, que en to de comèdia 
fa reflexionar sobre el com-
plex món de la parella i les re-
lacions humanes. una versió 
teatral d’àlex rigola amb un 
repartiment encapçalat per 
andreu benito, joan carre-
ras, mònica Glaenzel, lluis 
Villanueva, mar ulldemolins 
i Sandra monclús.

Més de 32.000 espectadors 
Durant el 2015, 32.000 persones, 7.000 més que 
l’any anterior, van gaudir de les diferents activitats 
que es porten a terme a l’Espai l’Amistat. Els es-
pectadors van poder gaudir de sessions de cine-
ma, teatre, música i activitats d’entitats, entre d’al-
tres. La xifra és força superior a la del 2014, ja que 
en aquell moment els espectadors van ser 25.000. 

Cartellera del primer trimestre de 2016

Una de les imatges de l’exposició
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el servei va adreçat a unitats familiars que no poden cobrir 
la necessitat de l'alimentació i són derivades des dels ser-
veis socials dels ajuntaments de premià de mar i de premià 
de dalt.

el diSa va començar a funcionar com a prova pilot el mes 
de setembre de 2015, i va donar servei a les persones o famílies 
que eren derivades per recollir aliments a càritas de la parrò-
quia de Santa maria. des d’aquest mes de gener també dóna 
servei a les que anaven a càritas de la parròquia de Sant cristò-
fol i l'església evangèlica.

les persones beneficiàries reben uns punts que bescanvien 
per aliments bàsics. a l’hora de recollir els productes els acom-
panyen persones voluntàries que ajuden en la tria de productes 
perquè l’alimentació sigui al més equilibrada possible. el diSa 
ofereix un servei regular els dilluns de 15 a 19 hores i els dime-
cres i els divendres de 9 a 13 hores.

l’ajuntament de premià de mar ha col·laborat en la posada 
en marxa del diSa i el 2015 es va fer una aportació de 50.000 
€ per a l’adequació de l’espai. l'alcalde, miquel buch, va assistir 
a l'acte d'inauguració, que va aplegar representants de les en-
titats implicades, com ara el banc d'aliments, càritas, la creu 
roja i el bisbat de barcelona.

el servei diSa demana voluntaris per a diferents tasques. 
les persones interessades es poden adreçar a disapremia@
gmail.com. el centre està al ubicat al carrer lourdes, entre els 
carrers joan prim i elisenda de montcada.

L’ajuntament col·labora en un projecte contra
el malbaratament alimentari
la regidoria de Serveis Socials cedirà un vehicle amb l’objectiu de col·laborar en un programa 
pilot al maresme per lluitar contra el malbaratament d’aliments. el programa es duu a terme 

amb productors i entitats de la comarca i el coordi-
na l’entitat social espigoladors. aquesta entitat con-
tacta amb pagesos productors per tal de recollir els 
excedents de l'horta i fruita que puguin tenir. un 
cop recollits, es distribueixen a organitzacions es-
pecialitzades en la distribució d’aliments. d'aquesta 
manera, es dóna accés a aliments sans i saludables, 
com són la fruita i la verdura, als usuaris d’entitats i 
menjadors socials.

a premià de mar, s’ha creat, a través de volun-
taris de càritas de la parròquia de Sant cristòfol, 
un grup d’espigoladors (persones encarregades de 
collir els fruits que queden al camp després de la 
collita) que ja estan participant en aquesta prova 
pilot. aquestes persones s’encarreguen de la reco-
llida dels aliments, el transport (que es farà amb 
el vehicle cedit per l’ajuntament), i la distribució, 
amb el compromís de col·laborar amb el centre 
diSa premià quan sigui necessari.

El diSa Premià,
inaugurat
El centre de Distribució Solidària
d'Aliments, inaugurat el passat 16
de gener, està ubicat al carrer Lourdes 

El projecte dels horts solidaris, en marxa
l’àrea de Serveis Socials i càritas de la parròquia de Sant cristòfol col·laboren conjuntament 
en aquest projecte, centrat en l’organització i la gestió d'horts solidaris comunitaris. la iniciativa 
està pensada per a persones aturades de llarga durada, a les quals s’ofereix la formació necessària 
per poder treballar els horts i assessorament i suport continuat. d’aquesta manera, aquestes per-
sones poden portar a terme una activitat lúdica, productiva i formativa, alhora que es fomenta el 
treball col·lectiu i la participació directa en la presa de decisions. les persones participants en el 
projecte dels horts socials han de complir uns compromisos, com ara mantenir l’hort i voltants 
ben nets, assistència i puntualitat en els horaris establerts per treballar l’hort o rebre formació, 
tenir cura de l’espai i les eines o respectar els membres del grup.

en el moment de fer a collita, el producte es repartirà entre les persones participants i, si hi ha 
excedent, s’oferirà al centre diSa premià. aquest projecte pot servir de prova pilot per a futurs 
projectes alternatius d’autogestió.

Les persones que treballen els horts reben la formació necessària
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torna la Marina trail

Jornada de formació
per a tutors de joc

1r torneig d’Hoquei Línia anna Padró

el proper 28 de febrer tindrà 
lloc la iV edició de la cursa 
de muntanya marina trail, 
organitzada per la fundació 
proide, amb la col·laboració 
del Servei d’esports. la cur-
sa, que integra els municipis 
de premià de mar, teià i pre-
mià de dalt, va néixer arran 
de la iniciativa d’un grup de 
voluntaris d’aquesta OnG a 
l’escola la Salle premià. Hi 
haurà tres tipus de cursa se-
gons recorregut i intensitat: 
una de 22 km, una de 12 km 
i la cursa Kids per a infants 
menors de 12 anys, amb re-
correguts d’entre 100 i 1500 
metres. més informació i ins-
cripcions a marinatrail.cat.

el 23 de gener, el cem, amb la col·laboració de l'ajuntament, va organitzar una 
jornada de formació adreçada a tutors de futbol sala i voleibol de les competicions 
escolars de tota la comarca.

durant la jornada es va posar atenció especial al nou programa de valors que es 
vol impulsar des del consell esportiu del maresme i es van resoldre dubtes sobre 
els reglaments esportius de futbol sala i voleibol. en acabar, es va lliurar a la tren-
tena de participants la samarreta de tutor de joc.

el 9 de gener el pavelló municipal d’esports va acollir el 1r torneig anna padró, 
organitzat pel club Hoquei línia premià, amb la col·laboració de la federació 
catalana de patinatge. Hi van participar els clubs de tucans, Zombies i la Se-
lecció catalana. la jornada va comptar amb la participació dels equips base de 
l’entitat, i es va realitzar una exhibició d’skate.

L’expresidenta de l’entitat, Anna Padró va rebre una samarreta commemorativa Les inscripcions estan obertes

Tucans, Zombies i la selecció catalana van participar al torneig



“Volem que Argent esdevingui un referent
de la fotografia a Premià de Mar”
Màrius torner
President del grup
fotogràfic Argent

Ja són més de 15 anys fent fotos a Pre-
mià de Mar.
el grup es va constituir el novembre 
del 1999. Va sorgir a partir d'un curs 
de fotografia que havia organitzat el 
fotògraf Gonzalo Sanguinetti amb 
la intenció de no perdre el contacte i 
practicar el que s’havia après al curs, 
tot fent sortides. al principi no teníem 
ni laboratori i anàvem al Gas a fer les 
pràctiques. Vam estar molt de temps 
sense local i, de fet, el primer va ser a 
premià de dalt, però de seguida l’ajun-
tament ens va proposar instal·lar-nos 
als locals municipals del carrer de la 
mercè, que compartíem amb l’esplai, 
i allà sí que vam poder muntar un la-
boratori propi amb ampliadores i s’hi 
va començar a apuntar més gent.

Aleshores va venir el carrer Sant Pau, 
on havia estat ràdio premià de mar. 
Sí, però aquell espai no reunia les 
millors condicions i aquest estiu ens 
van oferir traslladar-nos a una sala de 
reunions a la biblioteca, que en com-
paració amb l’anterior local fa molta 
patxoca. de fet, des que hi som, se’ns 
han apuntat tres socis més. de tota 
manera, el material de laboratori està 
encara a Sant pau.

Quants socis té ara mateix Argent.
ara som uns 15 socis estables. Histò-
ricament hi ha hagut molta entrada i 
sortida de membres del grup, depe-
nent de les circumstàncies personals 
de la gent, del temps que pot dedi-
car-hi.

Com és la vostra activitat habitual?
ens reunim cada dijous de 7 a 9 del 
vespre al local de la biblioteca. allà de-
cidim qüestions com dates de sortides 
o temes d’exposicions, assumptes pro-
pis del grup. ara estem intentant fer 
un taller de fotografia un cop al mes, 

de temes molt concrets, per exemple, 
els dos últims que hem fet han estat 
de fotografies de gotes d’aigua i de 
fum: coses rares, concretes, que se li 
acudeix a algú. també hem fet tallers 
de light painting... Sempre intentem 
descobrir coses noves.

i hi ha els concursos
fem dues lliguetes temàtiques: una 
de presencial el segon dijous de cada 
mes, i una altra des del facebook. i pel 
que fa a les exposicions, a banda de la 
que fem per la festa major, intentem 
fer-ne un parell a l’any. les properes 
les tenim previstes a l’abril, si hi ha 
disponibilitat al centre cívic, i cap a 
l’octubre o novembre. d’exposicions 
en fem de col·lectives, amb tot el grup 
i amb el material que ens vingui de 
gust treballar, i també de monogràfi-
ques si algú del grup li ve de gust de 
treballar un tema determinat.

Les sortides en grup deuen ser també 
un element important.
cada mes s’encarrega d’organitzar la 
sortida un membre diferent del grup, 
d’aquesta manera hi ha més varietat 
en les propostes, segons els gustos de 
la gent. per exemple, la propera la fem 
a la casa batlló de barcelona, a fotogra-
fiar modernisme.

Vosaltres vàreu viure de ple el pas de 
la fotografia analògica a la digital. Va 
ser molt dramàtic? 
Hi va haver gent que de seguida es va 
posar a treballar amb el nou sistema i 
n’hi va haver d’altra que els va costar 
més perquè tenien la idea que això del 
digital no aniria enlloc i no tenia quali-
tat. de fet, al principi les càmeres teni-
en molt poca resolució i no arribaven 
a la qualitat de la fotografia analògica. 
la gent s’aferrava al laboratori químic, 
però de mica en mica tothom s’ha pas-

sat al digital perquè pràcticament no 
hi ha hagut un altre remei: van tancar 
molts laboratoris i costava molt trobar 
material com químics o paper fotogrà-
fic. ara, però, sembla que el tema s’es-
tà estabilitzant. fa la sensació que pas-
sarà com amb els discos de vinil, que 
semblava que havien de desaparèixer i 
ara coexisteixen amb el format digital.

Què us sembla l’eclosió de xarxes soci-
als com instagram? Avui en dia qual-
sevol creu que és fotògraf.
això és cert. el problema de la foto-
grafia digital és que tothom té una cà-
mera i tothom creu que fa bones fo-
tografies. la diferència és que abans 
la gent es preocupava per la qualitat: 
que la composició, la llum, etcètera, 
fossin correctes. Hi havia una feina, 
de vegades d’hores, de preparar la 
imatge, esperar a veure com havia 
quedat la foto i, en canvi ara, dispares 
60 fotografies en un minut i després 
tries la que més t’agrada. això ha fet 
perdre qualitat. S’ha pervertit una 
mica la figura del fotògraf. també 

és veritat que la gent que de debò li 
agrada la fotografia continua preocu-
pant-se per la qualitat.

Parlem de projectes de futur.
Voldríem tenir més socis perquè te-
nim idees per fer nous projectes, mun-
tar més exposicions, etc. però per dur-
los a terme necessitem més gent. el 
més immediat són els nous cursos que 
comencem l’1 de febrer amb un bàsic 
d’iniciació a la fotografia. després se-
guirem amb revelatge de càmera raw, 
photoshop enfocat a fotografia i més 
endavant un de flaix i un de fotografia 
d’estudi, il·luminació, etc. els cursos 
seran gratuïts per als socis però per 
als no socis tindran un preu, per tant 
sortirà més a compte ser soci si es vo-
len fer tots els cursos. És una manera 
d’acostar més gent a l’associació per-
què s’enriqueixi amb socis nous que hi 
aportin noves idees. l’objectiu és que 
argent esdevingui un referent de la fo-
tografia a premià de mar.

Xavier Traïd

Parlar d’activitat fotogràfica a Premià de Mar equival a parlar del grup fotogràfic Argent. L’entitat, 
que acumula 15 anys d’experiència formant fotògrafs i organitzant sortides, exposicions i concur-
sos, viu una nova etapa al seu local de la Biblioteca Martí Rosselló on preparen noves activitats 
engrescadores. Parlem amb el president, Màrius Torner, que ve acompanyat de l’Amparo Garcia 
i de Jesús Turpín, membres veterans de la Junta d’Argent, que també participen en la conversa.

Membres del grup fotogràfic Argent 


