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“L’etapa de consolidació es va superant
i el model de festa ha quallat”
marta cava, membre de la comissió de pirates i premianencs,
repassa els 20 anys del desembarcament pirata.

El primer corredor
biològic, en marxa 

Reforma horària
el 25 de maig es farà a
premià de mar una prova
pilot per afavorir la conciliació
familiar i laboral i els horaris
més saludables

Unir els passejos
premià de mar i Vilassar
de mar demanaran
a madrid la concessió
del tram del passeig marítim
pendent d’urbanitzar

Neteja itinerant
de dilluns a diumenge,
un camió recorre, matí i tarda,
els carrers de la vila per
detectar i solucionar
incidències de neteja viària

La ràdio
estrena web 
ràdio premià de mar compta
amb un nou web que unifica
tots els elements multimèdia
que genera l’emissora
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el primer corredor biològic de premià de mar ja està 
en marxa. el projecte, pioner a la comarca, farà possi-
ble que el municipi compti amb un circuit format per 
zones verdes naturalitzades i petits ecosistemes.
els primers treballs han començat a la plaça de l’ajunta-
ment i el carrer Gibraltar i un cop finalitzats avançaran 
cap a la plaça dels països catalans i la pineda de la plaça 
de l’esperanto, de manera que el corredor anirà creixent.

al llarg del corredor es crearan jardins naturals adap-
tats al canvi climàtic pensats per afavorir la biodiversi-
tat, de manera que les places actuaran com a pulmons 
i els carrers dels voltants com a vies de connexió. l’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa és la naturalització de les 
zones verdes, sense oblidar els beneficis que aquests 
corredors poden tenir de cara a l’educació en matèria 
ambiental i la salut pública

Circuit verd al carrer Gibraltar, amb vegetació que afavoreix l’equilibri i la defensa contra plagues
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“Amb la creació d’aquests 
petits ecosistemes a di-
versos carrers i places es 
vol aconseguir un doble 
objectiu: la naturalització 
de les zones verdes i afa-
vorir l’educació en matè-
ria ambiental”.

antoni Subirà
ciU

“Les 4 noves jardineres 
que anomenen “corredor 
biològic”, al cinquè poble 
més dens de Catalunya, no 
compensen al més  mínim 
la gestió i planificació ur-
banística del govern, que 
deixa força a desitjar”.

Marina altés
cp-cUp-pa

“Es necesario trabajar 
para conseguir una ciudad 
amable con sus vecinos y 
respetuosa con el medio 
ambiente. Gracias a C’s, 
los nuevos edificios que 
se construirán en el Puerto 
tendrán cubiertas verdes”. 

Rubén Martínez
c’S

“Amb els corredors bio-
lògics recuperarem i re-
naturalitzarem els espais 
públics i incrementarem la 
biodiversitat i la sostenibi-
litat. Els cartells informa-
tius permetran difondre el 
patrimoni natural”.

olga Safont
pSc

“Tot el que sigui conèixer 
l’entorn biològic que ens 
envolta serveix per respec-
tar-ne el contingut i apro-
par-nos a la natura. Ara bé, 
ens hauria agradat partici-
par-hi i conèixer el seu con-
tingut”.

Josep Maria Ripollès 
ERc-Jxp-aM

Un circuit format per zones verdes
i petits ecosistemes enllaçarà
places i carrers 
Els primers treballs del corredor biològic
han començat a la plaça de l’Ajuntament
els primers resultats del cor-
redor biològic que està por-
tant la regidoria de medi am-
bient ja són visibles a la plaça 
de l’ajuntament i els carrers 
que l’envolten. un cop fina-
litzats els treballs, el corredor 
anirà avançant cap a la plaça 
dels països catalans i la pine-
da de la plaça de l'esperanto, 
de manera que anirà creixent 
al llarg del municipi.

aquesta iniciativa perme-
trà que premià de mar pugui 
gaudir d’un circuit format per 
zones verdes naturalitzades i 
petits ecosistemes que enlla-
çarà diverses places i carrers. 
al llarg del corredor es crea-
ran jardins naturals adaptats 
al canvi climàtic pensats per 
afavorir la biodiversitat, de 
manera que les places actua-
ran com a pulmons i els car-
rers dels voltants com a vies 
de connexió. en aquest sentit, 
en comptes de flor de tem-
porada, que necessita molta 
aigua, s’hi plantaran plantes 
amb diferents èpoques de flo-
ració al llarg de l’any. alhora, 
es crearan petits ecosistemes 
amb caixes de nius d’ocells 
(mallerengues, pit-roig, rat-
penats, orenetes...) i insectes 
com ara la marieta, que té una 
funció important pel que fa al 

control de malalties i paràsits 
de les plantes.

L’educació ambiental,
una prioritat
l’objectiu d’aquesta iniciativa 
és la naturalització de les zones 
verdes, sense oblidar els bene-
ficis que aquests corredors po-
den tenir de cara a l’educació 
en matèria ambiental i la salut 
pública dels premianencs. en 
aquest sentit, cada un dels pul-
mons comptarà amb un panell 
amb informació i descripció 
de l’ecosistema i està previst, 
a mesura que es vagi desen-
volupant el corredor, portar a 
terme una tasca informativa i 
educativa amb la col·laboració 
de les escoles.

la primera fase d’aquest 
primer corredor biològic es 
preveu que finalitzarà abans 
d’un any. 

Nous escocells naturals
de manera paral·lela, des de fa 
unes setmanes els arbres de la 
Gran Via entre la carretera de 
Vilassar de dalt i la plaça doc-
tor Ferran compten amb uns 
nous escocells formats per pe-
tits jardins naturals. aquests 
escocells van acompanyats 
d’uns cartells amb informació 
ambiental i formen part de la 

iniciativa d’afavorir l’equilibri 
natural a través de la creació 
de diversos espais verds i, a la 
vegada, d’incidir en l’educació 
ambiental de la ciutadania.

cada cartell compta amb 
una breu explicació sobre la 
implantació de petits eco-
sistemes per afavorir la bio-
diversitat i els beneficis que 
comporta, com pot ser la pre-
sència d’enemics naturals de 
les plagues.

Finalment, el cartell dóna 
a conèixer, de manera molt 
gràfica, la denominació dels 
arbusts i herbes que s’hi han 
plantat, i també de l’arbre que 
envolta l’escocell.

tractaments menys tòxics
per controlar les diferents
plagues a la via pública
Al mes de març van començar els treballs de l’em-
presa Anticimex, encarregada de realitzar el servei 
de control de plagues a la via pública i als edificis 
municipals. Els tècnics de l’empresa portaran a ter-
me una inspecció del municipi per elaborar una di-
agnosi de la situació actual.

L'objectiu d’aquesta iniciativa és poder controlar, 
de la manera menys tòxica possible per al medi am-
bient i les persones, les molèsties i problemes que 
ocasionen les diferents plagues (insectes, rosega-
dors...), sobretot en els mesos de més calor.

D’aquesta manera, es fa un pas endavant en les 
intervencions ecològiques i menys agressives per 
al medi ambient, tal com ja s’està fent des de fa 
temps amb l’esporga d’arbres.

Zones verdes naturalitzades i petits ecosistemes enllaçaran places i carrers
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“La idea és bona, cal uti-
litzar plantes autòctones 
i potenciar els espais que 
tenim. Malauradament, en-
cara són insuficients i frag-
mentats, per tant, anome-
nar-ho corredor biològic és 
massa agosarat”.

Elena Martín
icV-EUia-E

“El corredor biológico es 
un proyecto muy inte-
resante que permitirá a 
Premià disfrutar de zonas 
verdes naturalizadas y de 
pequeños ecosistemas, 
un proyecto pionero en el 
Maresme”.

Joaquín Briones
pp

planificació i primeres
fases d’actuació
a premià de Mar

Naturalització dels espais verds públics 

• Renaturalitzar primer aquells indrets 
que més fàcilment es puguin intercon-
nectar entre ells a partir de circuits verds 
i corredors biològics, d’acord amb la dis-
ponibilitat urbanística i pressupostària.

• Executar un primer corredor transver-
sal en sentit llevant ponent que inten-
tarà renaturalitzar i connectar els es-
pais verds de les places següents:
Sta. Rosa-Salvador Moragues-Esperan-
to-Ajuntament-Nova-Països Catalans (de 

forma experimental i durant l’any 2016).
Aquest circuit estarà dotat de petits 
faristols amb dibuixos i informació de 
cada espai per tal que puguin ser utilit-
zats per escolars i vianants en general.

• Es plantejarà una segona fase d’aques-
ta proposta, d’acord amb aquesta expe-
riència i les dades obtingudes.

per què?
• Adaptació al canvi climàtic i millorar la salut 
pública. La naturalització dels espais urbans 
és un dels criteris més importants d’adapta-
ció al canvi climàtic en el món desenvolupat. 
Alhora, és el millor recurs per combatre els 
riscos sobre la salut que comporta l’anome-
nada  produïda per models ur-
bans actualment esgotats.  

• El fenomen  és provocat princi-
palment per:
a. Increment de l’efecte radiador que con-
sisteix que la calor acumulada durant el dia 
sobre la terra es desprèn durant la nit. Les 
conseqüències són fatiga tèrmica, manca de 
descans eficient, permanència de núvols no-
cius en l’ambient i l’increment de malalties 
respiratòries. 
L’efecte radiador s’ha calculat que pot arribar 
a provocar una pujada del 120 % del consum 
energètic l’any 2050 i d’un 250 % l’any 2100.

b. La impermeabilització del terra per pavi-
ments i asfaltats provoca per cada 10 % de 
superfície no permeable un increment de 
0.08 °C de temperatura. Això sense oblidar 
la manca de recàrrega dels aqüífers i l’afavo-
riment de les inundacions. 

• Actualment, l’agricultura a Premià de Mar 
només ocupa 12 hectàrees de conreu de les 
quals 10 són agricultura intensiva i hiverna-
cles no permeables.

• Les hectàrees de verd públic de Premià de 
Mar són 9,6, el que dóna una ràtio de 3,41 m2 
de verd públic per habitant, molt per sota de 
l’estàndard (10-15) recomanat per l’OMS.

com?
• Recuperant i renaturalitzant els espais pú-
blics, potenciant petits hàbitats, afavorint la 
permeabilització, la biodiversitat i les sensa-
cions d’equilibri tèrmic i benestar. 

• Creant circuits verds i corredors biològics 
entre aquests espais naturalitzats que afavo-
reixen una xarxa de connectivitat saludable 
de l’entorn urbà i que millorarà la qualitat de 
vida i la salut pública dels ciutadans.

• Establint itineraris informatius entre 
aquests espais, amb eines educatives i de 
coneixement del patrimoni natural per a les 
escoles i els vianants.

• Gestionant l’arbrat viari amb espècies 
adequades i en ubicacions adients dotades 
d’escocells amples i permeables. D’aques-
ta manera, al seu voltant es permet la plan-
tació de vegetació que afavoreix l’equilibri 
i la defensa biològica contra plagues i ma-
lalties. 

• Amb plans de manteniment de l’arbrat viari 
amb podes suaus de formació i l’eliminació de 
les antigues podes dràstiques i mutilacions 
que debiliten l’arbrat i disminueixen la seva 
resistència a les malalties, fet que dóna la 
possibilitat de crear túnels de sostre verd que 
millorin la humitat i la temperatura ambient.

• Increment progressiu de la biodiversitat 
pradenca, arbustiva i de l’arbrat del poble, 
amb màxima variabilitat evitant els carrers 
monoespecífics i la reiteració d’espècies.

• Zones verdes que donin un paisatge més di-
vers, amb l’augment de la variació de formes, 
olors, tonalitats i colors tant de les fulles com de 
la floració, afavorint el benestar dels habitants.

• Potenciar la fauna associada als espais ob-
jecte de la renaturalització amb caixes nius 
per a ocells, ratpenats o altres.

• Millora de la presència de la fauna útil per a la 
lluita biològica contra plagues, com les marietes 
i altres similars, millorant l’equilibri del sistema.

• Sostenibilitat amb la utilització d’adobs natu-
rals i productes adequats per evitar la contami-
nació del medi i afavorir la salubritat de l’entorn.
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Millores socials i urbanístiques
al barri tarter-Maresme
l’ajuntament ha iniciat la posada en marxa 
d’un projecte consistent en una actuació in-
tegral a la plaça maresme i el seu entorn per 
millorar la cohesió social, que inclou la remo-
delació de la plaça.

com a tret de sortida d’aquesta actuació de 
millora de la plaça maresme i el seu entorn, 
el proppassat dissabte dia 16 es va fer un acte 
lúdic i una pintada mural a la mateixa plaça 
maresme, durant el qual es va explicar el pro-
jecte a les persones que hi van assistir.

aquest projecte compta amb el suport tèc-
nic de la diputació de barcelona i amb la col-
laboració de les empreses pla estel i idees, es-
pecialitzades en la participació de les entitats i 
col·lectius de referència dels barris.

aquestes empreses desenvoluparan una 
tasca participativa de recollida d’informació, 
propostes i queixes a partir de les quals es por-
taran a terme les actuacions a curt i mitjà ter-
mini per millorar el barri.

Renfe anuncia la licitació de
les obres de millora de l’estació

El nou equipament del subsòl de la plaça
Salvador Moragas, en la fase final

premià de Mar i Vilassar de Mar demanaran a l'Estat la concessió per poder
connectar els passejos marítims

renfe ha comunicat a l’ajuntament que ha licitat les obres de 
millora a l’estació de premià de mar que permetran millorar la 
mobilitat dels viatgers. les obres tindran una durada de 3 me-
sos i el seu inici està previst per a l’estiu.

les millores que s’hi faran consisteixen en una redistribució 
del vestíbul i dels controls d’accessos; una nova sortida a l’ex-
terior de l’estació per la part central; i una perllongació de la 
marquesina envidriada a la zona del final de l’escala mecànica.

aquestes millores són fruit de les peticions de l’ajuntament, 
que van culminar en una reunió que es va fer fa poc més d’un 
any amb la Generalitat i representants d’adiF i renFe.

paral·lelament, l’ajuntament té previst en el pressupost 
d’aquest 2016 portar a terme la reforma dels accessos de l’estació, 
que consistiran en la recuperació del pas soterrat i l’ampliació de 
la vorera. l’import d’aquests treballs ascendeix a 241.000 € per 
una quantitat que l’ajuntament reclamarà a adiF.

els treballs per construir un nou equipament a la part so-
terrada de la plaça Salvador moragas, ubicada a continua-
ció de l’antiga Fàbrica del Gas, entre el carrer joan XXiii i 
la Gran Via, estan força avançats. es preveu que a primers 
d’estiu aquest nou espai, que servirà de magatzem per a la 
brigada d’obres, la brigada de jardineria i el servei de cul-
tura per guardar-hi material divers i les carrosses, ja podrà 
entrar en funcionament. el magatzem s’ha construït al 
subsòl de la part sud de la plaça i la superfície útil és d’uns 
1.000 m2. el pressupost d’aquestes obres ha estat de 892.635,30 € (iVa inclòs).

d’altra banda, aquest 2016, en una segona fase, es construirà una plaça pública a la part de 
sobre. el ple del mes de febrer va aprovar una modificació pressupostària per destinar un total de 
250.000 €, fruit del romanent del pressupost del 2015, a la construcció del nou espai.

cal recordar que a finals del 2014 es va fer un procés de participació ciutadana perquè els pre-
mianencs poguessin dir la seva sobre com havia de ser la futura plaça Salvador moragas i botey. 
el projecte final de la plaça es farà tenint en compte el resultat del procés de participació.

els consistoris de premià de mar i de Vilassar de mar han iniciat converses per tirar endavant de 
forma conjunta dos temes que els preocupen i en què conflueixen els dos termes municipals. el 
primer és en el de fer una proposta conjunta per aconseguir de l’estat la concessió del tram de 
passeig marítim, des de la riera de Vilassar fins al límit amb premià de mar, perquè pugui ser 
una realitat la connexió del passeig marítim de premià de mar amb el de Vilassar de mar. Són 
800 metres de passeig que actualment no estan connectats.

d’altra banda, els consistoris veïns també estan d’acord a millorar el camí que, a la banda interior 
de la carretera n-ii, uneix el barri de can pou-camp de mar de premià de mar amb el mercat de Flor i 
planta Ornamental de catalunya, a Vilassar de mar, un camí molt freqüentat sobretot els diumenges 
quan es fa el mercat a l’aire lliure a l’exterior de les instal·lacions del mercat de Flor. els consistoris 
volen consolidar aquest camí per tal de millorar la seguretat dels vianants que el transiten.

el nou port tindrà una superfície 
de 82.000 m2 i suposarà una mi-
llora de la qualitat urbana per a la 
població i el seu entorn i la dina-
mització del comerç i el lleure. el 
projecte es basa en la construc-
ció del passeig marítim, un espai 
verd de 21.000 m2 i una zona co-
mercial de 18.000 m2 amb prop 
de 1.000 places d’aparcament.

les obres tindran una durada 
de 18 mesos i faran possible la 
finalització del projecte del port 
de premià de mar iniciat els anys 
70 i que ha passat per diverses i complicades etapes.

El port de premià ja té la 1a pedra
El 16 de març es va fer l’acte de col·locació
de la primera pedra dels treballs d’urbanització
de l'àmbit de terra del port 

Alcaldes i regidors d’urbanisme sobre el terreny

Veïns pintant el mural de la plaça Maresme
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durant el ple de març va tenir lloc 
la presa de possessió del nou regi-
dor del grup municipal ciutadans-
partido de la ciutadania, rodrigo 
andrade. andrade substitueix 
Sergio Sanz, que va formalitzar la 
seva renúncia al ple de gener. 

premià de Mar serà un
municipi cardioprotegit
el ple de gener va aprovar per assentiment una mo-
ció presentada pel grup municipal d'erc-jxp per a la 
implementació d’espais cardioprotegits amb desfibril-
ladors externs automàtics (dea) per tal d'instal·lar 
aquests aparells als edificis municipals.

el text aprovat amb el suport de tots els grups muni-
cipals contempla els acords següents: 
1. Que l’ajuntament de premià de mar estudiï la ubi-

cació d'equips de desfibril·ladors externs automàtics 
en equipaments i espais municipals.

2. dotar dels equips de desfibril·ladors necessaris, 
això és, els equipaments esportius municipals, al-
tres equipaments que puguin ser estratègics per a 
aquesta missió i aquells llocs públics on treballen 
o transiten un gran nombre de persones. principal-
ment, cal tenir en compte la zona esportiva i altres 
on es fa esforç físic, centres escolars i instal·lacions 
de caire divers, convertint premià de mar en un 
“municipi càrdioprotegit”.

3. impulsar l'adquisició de dotacions d'equips dea 
mitjançant els recursos propis i ajuts d'administra-
cions públiques supramunicipals establint com a 
prioritat l’adquisició d’un dea per a cada vehicle po-
licial i un per a les dependències municipals.

4. promoure la formació acreditada, així com cursos de 
primers auxilis, per actuar correctament davant una aturada cardiorespiratòria o altres acci-
dents a les entitats esportives i entre el personal que presta servei en aquestes dependències 
per a la utilització d'aquests aparells dea i totes les que manifestin el seu interès.

5. aprofitar els espais de natura, educatius, lleure i esport, per tal d’establir-los com a referent 
d’un potencial de suport als hàbits saludables i que serveixin de promoció del municipi.

6. Que l'ajuntament de premià de mar comuniqui l’acord de ple a la corporació de Salut del 
maresme, a la diputació de barcelona, organismes competents, i a les entitats usuàries de 
les instal·lacions municipals, així com informar 
la població a través dels mitjans de comunicació 
de l’ajuntament de premià de mar.
actualment hi ha un desfibril·lador al pavelló 

municipal d’esports i un altre al camp de futbol, i 
properament s’instal·larà un tercer aparell al pa-
velló Voramar.

Rodrigo andrade,
nou regidor de c’s

Desfibril·lador del pavelló

L’ajuntament contractarà
temporalment 24 persones
aturades
l’ajuntament sol·licitarà un ajut de 227.117 € per poder contrac-
tar temporalment 24 persones que es trobin en situació d’atur. 
es tracta d’una nova convocatòria de plans d’ocupació subvenci-
onada per la diputació de barcelona que permetrà que, a partir 
de l’estiu, aquestes persones puguin treballar a l’ajuntament 
per un període d’entre 4 i 7 mesos, depenent del lloc de treball. 

amb l’objectiu de poder definir projectes subvencionables 
en convocatòries que permeten la contractació temporal de tre-
balladors com a eina de millora de l’ocupabilitat, l’ajuntament 
ha elaborat un catàleg de plans d’ocupació, que servirà tant per 
a aquesta convocatòria com per a properes.

en aquest sentit, la previsió de perfils que es contractaran els pro-
pers mesos són treballador social, educador social, administratiu, 
diplomat en rH o administració pública, diplomat en estudis d’em-
presa o administració pública, agent cívic, orientador laboral, pros-
pector d’empreses, especialista en comerç, informàtic, conserge, di-
namitzador sociocultural, oficial i peó (brigada d’obres i jardineria).

les condicions per poder accedir a aquests llocs de treball 
constaran en unes bases on, entre d’altres requisits, hi haurà el 
d’estar en situació d’atur.
Més informació: ocupacio@premiademar.cat

Agents cívics d’un pla d’ocupació a l’acte celebrat a la plaça Maresme



actUaLitat  7

totes les activitats, a l’abast de la ciutadania
El nou portal agenda.pdm.cat aplegarà tota l’oferta
cultural, lúdica i esportiva de Premià de Mar
a partir del mes de maig entrarà en funciona-
ment la nova eina, impulsada des de l’àrea de 
cultura i festes amb l’objectiu d’acostar a la ciu-
tadania totes les activitats que es programen al 
poble. es tracta d’una agenda que ordena totes 
les propostes publicades per ordre cronològic 
i per tipologia. a més, de manera progressiva 
anirà incorporant millores de navegabilitat, per 
permetre que els usuaris puguin fer recerques 
creuades, ja sigui per data concreta, lloc de re-
alització dels events, activitats familiars, de cap 
de setmana, etc...

punt de referència
l’agenda també incorpora un senzill formulari 
perquè qualsevol persona o entitat proposi o in-
formi sobre events, per poder-los incorporar al 
web. així mateix, el disseny lògic de la pàgina 
permetrà que les diferents entitats premianen-
ques puguin contribuir activament en la defi-
nició de l’agenda. l’objectiu és construir una 
gran agenda que serveixi com a punt únic de 

referència i que permeti accedir a tota 
l’oferta cultural, esportiva, ciutadana i 
de lleure que genera premià de mar.

l’agenda.pdm.cat que es publica 
aquest mes de maig es considera una 
versió inicial. És a dir, contindrà les fun-
cionalitats bàsiques en quant a navega-
bilitat i opcions de recerques, però anirà 
millorant durant tot l’any 2016 gràcies 
als suggeriments dels usuaris i a l’anà-
lisi continuat de l’experiència de navega-
ció. l’objectiu últim d’aquest projecte és 
convertir-se en el lloc de referència a l’ho-
ra d’informar-se sobre qualsevol activitat 
de la ciutat, sense pretensió de substituir 
–sinó complementar- les pròpies agendes 
que algunes entitats i institucions premi-
anenques ja tenen online.

aquest portal es complementarà, en 
una segona fase, amb una agenda mensu-
al en paper que recollirà totes les activitats 
i arribarà a totes les llars i equipaments.

aquest mes d’abril ha entrat en funcionament el nou servei itinerant de neteja. es tracta d’un 
vehicle elèctric que recorre tot el poble amb l’objectiu de fer una tasca d’inspecció i, sempre que 
convingui i sigui possible, també una actuació immediata. en aquest sentit, el vehicle està prepa-
rat per fer neteges puntuals amb aigua a pressió, recollir la brossa de fora els contenidors i petits 
mobles, eliminar taques d’oli i identificar grans mobles que s’hagin deixat al carrer. 

la posada en marxa d’aquest servei forma part de les mesures impulsades des de la regidoria 
de medi ambient per millorar la neteja viària. aquestes mesures es van començar aplicar la 
tardor de l’any passat i estan centrades en tres eixos: la lluita contra l'incivisme, una millora de 
l'eficàcia del servei i la resolució de temes conflictius. 

el vehicle de neteja itinerant 
funciona de dilluns a diumen-
ge, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.

cal recordar que l’ajun-
tament disposa de l’aplica-
ció premià actua, pensada 
perquè la ciutadania pugui 
comunicar totes aquelles in-
cidències relacionades amb 
la neteja viària i recollida de 
la brossa, avaries d’enllume-
nat públic, neteja de platges 
o senyalització viària.

Nou servei itinerant de neteja viària
Un vehicle elèctric recorre els carrers de dilluns
a diumenge per detectar i solucionar incidències 

El vehicle amb una rotulació simulada

properes ubicacions
de la deixalleria mòbil 
La deixalleria mòbil funciona cada dissabte des de 
les 10 del matí fins a les 8 del vespre (tancada de 
14.30 a 15.30 h). La ubicació prevista durant els me-
sos d’abril, maig i juny és la següent:

dissabtes mes d’abril:
Gran Via-plaça Dr. Ferran

dissabtes mes de maig:
Plaça Mercè Rodoreda

dissabtes mes de juny:
Can Pou-Rafael de Casanova

Fer ús de la deixalleria comporta una bonificació en 
la quota de la taxa de la brossa. Per fer-ne ús, s’ha 
de portar la targeta d’usuari que s’utilitza per a la 
deixalleria La Suïssa, ubicada al Polígon Industrial 
La Suïssa de Premià de Dalt.
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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 > abril-maig 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

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

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

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

dies i farmàcies de guàrdia

oficina d’atenció al ciutadà (oac)
93 741 74 00
Horari d’hivern (16 de setembre-15 de juny):
• De dilluns a divendres de 9 a 14 h
   (preferentment amb Cita Prèvia)
• Dimarts i dijous de 14 a 19.30 h (només amb Cita Prèvia)

Horari d’estiu (16 de juny-15 de setembre):
• De dilluns a divendres de 9 a 14 h
   (preferentment amb Cita Prèvia)
• El mes d’agost només s’atendrà amb Cita Prèvia

L’alcalde escriu

Editorial

el 25 de maig els premianencs tenim l’ocasió de viure una prova pilot de 
la reforma horària que ens ha de permetre, per un dia, acostar-nos a un 
horari més saludable i més coherent per a la conciliació familiar. estem 
treballant perquè aquesta iniciativa es porti a terme amb la col·laboració 
dels centres escolars, que finalitzarien l’horari lectiu una hora abans, sen-
se que això afecti les famílies, i la col·laboració de les entitats i comerços 
que s’hi vulguin sumar. els equipaments municipals també avançaran 
l’hora de les activitats i el tancament.

l’objectiu és que aquell dia tothom arribi més 
aviat a casa i les rutines familiars no s’allarguin 
fins a hores intempestives. perquè la prova tin-
gui sentit, cal la màxima col·laboració de tot-
hom. per això, us demanem que el proper 25 de 
maig no sigui un dimecres qualsevol, sinó un dia 
en què tots posem el nostre granet de sorra per 
fer possible que aquesta prova funcioni.

aquesta edició de primavera ens arriba encapçalada pel corredor biològic, una bona notícia pel que fa al respecte al nostre entorn i la renaturalització dels espais 
urbans. la connectivitat i la biodiversitat són imprescindibles per aconseguir una millor qualitat de vida i per reivindicar la flora i la fauna autòctones i combatre 
els efectes del canvi climàtic. un projecte que ens fa una vegada més pioners a la comarca. així mateix dues infraestructures estratègiques de la població inicien 
obres de remodelació: el port, amb la col·locació de la primera pedra de les obres de la reforma i l’estació del tren, amb l'anunci de l'inici de les obres.

una altra informació que destaquem en aquest número és la voluntat dels municipis de premià de mar i de Vilassar de mar d’encarar la connexió 
del passeig marítim entre ambdues poblacions.

també els aniversaris prenen protagonisme en aquesta edició. en primer lloc, destaquem els actes del primer aniversari de la inauguració del museu romà. 
una instal·lació que dignifica i interpreta el jaciment, descobert a finals de l'any 2000, un conjunt arqueològic d'extraordinària singularitat a catalunya.

Fem esment també dels 35 anys de l'escola de música, recordant aquell primer semestre de l'any 1981 quan, juntament amb la regidoria de cul-
tura, s'organitzaren cursos d'iniciació musical per a nens i mestres sota el títol de "la música a l'escola".

Finalment, cal esmentar que estem en ple compte enrere de la festa major d'enguany que celebra el vintè aniversari del seu acte central. aquesta 
serà una ocasió per reviure 20 desembarcaments amb totes les seves anècdotes i les seves emocions.
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agenda d’activitats abril-maig
 aBRiL
Dimecres 20

Hora del conte:
Contes cantats

a càrrec de cesc Serrat
18 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dijous 21 
Espai de trobada de mares
i nadons: El viatge de l’ós
activitat adreçada a infants de 0 
a 3 anys
11 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras 
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Divendres 22
Conferència: El primer
novel·lista català
i la societat actual 
cicle ramon llull. a càrrec 
d’isabel clara Simó, escriptora, 
periodista, professora i política
19.30 h, a la biblioteca
martí rosselló i lloveras
Ho organitza: Secció premià
d’Òmnium cultural
Hi col·labora: ajuntaments de
premià de mar i premià de dalt

Concert 35è aniversari de
l’Escola Municipal de Música
20 h, a l’espai l’amistat
Ho organitza: escola municipal
de música

Dissabte 23
Parades de llibres
i roses 

tot el dia a la pl. de l'ajuntament
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Fira Med i Ëval
Vine a celebrar Sant jordi, troba-
ràs tallers i activitats per a totes 
les edats. a partir de les 10.30 h 
i fins a les 14 h, a la plaça nova
Ho organitza: esplai parroquial

Diumenge 24
 Lliurament dels

premis literaris
de Sant Jordi 2016
12 h, a l’espai l’amistat
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar i aecc

Xerrada: Introducció
a l’astrofotografia
a càrrec de Fernando lahoz, lli-
cenciat en informàtica
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: mep

Dimecres 27
El Petit Príncep, un conte
amb titelles
18 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Divendres 29
Taller familiar: Llibres
desplegables i menja paraules
cal inscripció prèvia.
activitat adreçada a les famílies 
amb infants a partir de 5 anys
18 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dissabte 30
Teatre: El test
de jordi Vallejo
21.30 h, a l’espai l’amistat.
preu: 20 € i 18 € anticipada
Ho organitza: espai l’amistat

 MaiG
Dimarts 3
Trobada de Pit de Mar. Grup 
de suport a la lactància materna
17 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: associació pit
de mar

Dimecres 4
Contes per a nadons:
Història d’un jardí
a càrrec d’eva González, cal ins-
cripció prèvia
18 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dijous 5 
Àgora a debat: Xarxes socials
i activisme social i polític
conductor del debat  lluís Soler
18.30 h, a la biblioteca martí 
rosselló i lloveras
Ho organitza: associació creixent

Dijous 5, 19
Espai de trobada
de mares i nadons
11 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras

Divendres 6
Cara a cara alcaldes.cat
amb miquel buch i josep tria-
dó, alcaldes de premià de mar i 
premià de dalt
19.30 h, a l’espai Santa anna (Via 
primilia 1) de premià de dalt
Ho organitza: Òmnium premià
Hi col·labora: ajuntament de
premià de mar i premià de dalt

Xerrada Enric Granados:
romàntic, alhambrista i goyesc
a càrrec de joan Vives. amb 
motiu del centenari del compo-
sitor i pianista.
20.30 h, sala petita de l’espai
l’amistat. entrada lliure

Celebrant Granados
concert de la iV temporada de mú-
sica clàssica, acàrrec de nexos pia-
no duo. 21.30 h, a l’espai l’amistat. 
preus: 13,50 € i 11 € anticipada
Ho organitza: associació coral
l’amistat i ajuntament
de premià de mar 

Diumenge 8
Conta contes: lectura
dramatitzada de Moros
a la costa, de l’anna latorre
i en pitu alvarez
12 h, al mep. entrada lliure

Teatre: el Gripau Blau
teatre professional familiar a 
càrrec de la companyia jam (jau-
me jové). a càrrec del taller de 
música de premià de mar. di-
recció: maite Vernet.
18 h, al patronat Social.
Ho organitza: patronat Social
premianenc.

Dimarts 10
Llegir el teatre
es comentarà el llibre Qui bones 
obres farà de pep tosar. conduc-
tora del  club: marta luna
18.30 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dimarts 10, 17,24 i 31
Lectures en veu alta a càrrec de 
la plataforma mar de dones. es lle-
girà el llibre La pasión de ser mujer 
de eugenia tusquets, ed. circe
19 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: mar de dones

Dimecres 11
Cafè amb lletres
trobada amb Xavier traïd i ag-
nès cèspedes, autors del llibre 
Vivències de postguerra: infants i 
joves de Premià de Mar, 1939-1960
18.30 h, a la biblioteca
martí rosselló i lloveras

Dijous 12
Xerrada Fisiosexologia: posant
al dia la funció eròtica
a càrrec de mireia Grossmann 
de l’espai de Salut alè. adreçat 
a dones
17.30 h, a la biblioteca
martí rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca
martí rosselló i lloveras

Divendres 13
Jam-session
Si t’apassiona tocar, només has 
de portar el teu instrument. 
espai l’amistat
18.30 h a 20 h, sessió familiar
23 h, sessió nit. entrada lliure
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Diumenge 15 
Jornada de portes obertes
amb motiu del Dia
Internacional dels Museus
amb visites guiades a les 11 h i 
a les 12 h
mep. entrada lliure
Ho organitza: mep

Divendres 20
Vetllada Musical
a càrrec de tots  els alumnes de 
música de l’escola de música i 
dansa estudi teresa maria

21 h, a l’espai l’amistat
Ho organitza: escola de música
i dansa estudi teresa maria

Dissabte 21
Creus de Maig
17.30 h, a la pl. dels països catalans
Ho organitza: coro rociero
la marisma

Diumenge 22
10a trobada de country aVeca
d’11 h a 14 h, a la pl. de la Sardana 
Ho organitza: aVeca

Jornada de portes obertes
amb motiu del Dia
Internacional dels Museus
amb visites comentades a les 11 
h i a les 12 h
11 h, al museu romà. imprescin-
dible reserva prèvia! entrada lliure
Ho organitza: mep

Ballada de sardanes 
amb la cobla ciutat de terrassa 
i la participació d’escoles. 
18 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics de
la Sardana i Òmnium premià

Teatre musical:
Joves el musical
per primera vegada, un grup de jo-
ves canta en directe a premià. cre-
ació i direcció d’aina tro alemany.
19 h, al patronat Social.
Ho organitza: patronat Social
premianenc.

Dimecres 25
Hora del conte La girafa,
el pelicà i jo de Roald Dahl 
a càrrec d’Oriol Garriga
18 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Divendres 27
Presentació Festa Major 2016 
Veniu a descobrir les novetats 
de la Festa major.
19.00 h, espai l’amistat.
entrada lliure. 
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar
Hi col·labora: comissió
de pirates i premianencs

Dissabte 28
Concert de primavera 
a càrrec del cor jove de Sant Vi-
cenç dels Horts i la coral l’amistat
19 h, a l’escola la Salle.
entrada: aportació voluntària
Ho organitza: associació
coral l’amistat  

Diumenge 29
El Museu cerca... Passejada
pels carrers de Premià
de Mar on trobarem fòssils
a càrrec d’enric García (aecc)
12 h, al mep. activitat gratuïta
Ho organitza: mep

Teatre musical:
Joves el musical
per primera vegada, un grup de jo-
ves canta en directe a premià. cre-
ació i direcció d’aina tro alemany. 
19 h, al patronat Social.
Ho organitza: patronat
Social premianenc

EXPOSICIONS
Exposició
bibliogràfica

de novetats de Sant Jordi
del 23 d’abril al 7 de maig, a la bi-
blioteca martí rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca
martí rosselló i lloveras

Exposició de dibuix i pintura
a càrrec de l’artista
josep maria Font
del 2 d’abril a l’1 de maig,
a la Sala premiart
Ho organitza: associació
d’artistes plàstics
de premià de mar

Exposició: Geo-graphies
a càrrec de l’artista pol peiró
paisatges interiors, viscerals,
musculars i magmàtics. 
del 13 de maig al 10 de juny, bi-
blioteca martí rosselló
i lloveras.
dia 13, a les 19 h, inauguració
i xerrada
Ho organitza: ajuntament
de premià de mar

Exposicions de pintura
A  càrrec de l’artista
Vicente Llamero
del 6 al 15 de maig
a la Sala premiart
A  càrrec de l’artista Núria Güell
del 20 al 29 de maig,
a la Sala premiart
Ho organitza: associació
d’artistes plàstics
de premià de mar

20 anys de pirates
i premianencs
Fins al 24 de juliol,
al museu municipal 
Ho organitza: mep

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

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

Activitats de
Sant Jordi
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El compromís d’anar endavant 
aquest mes d’abril ha entrat en funcionament el ve-
hicle de neteja itinerant, un nou servei que, sumat 
a les diverses millores que s’estan portant a terme 
des de fa uns mesos, dóna resposta al nostre com-
promís de millorar la neteja viària. un compromís 
que va lligat a properes accions per lluitar contra 
l’incivisme. l’incivisme d’aquells que embruten 
carrers, places i espais públics en general. premià 
de mar som el 4t municipi amb més densitat de ca-
talunya, i això vol dir que la col·laboració ciutadana, 
imprescindible a tot arreu, es fa encara més neces-
sària. continuant amb els nostres compromisos, 
fa poques setmanes s’han iniciat les obres del port 
i, juntament amb el municipi de Vilassar de mar, 
hem fet un pas endavant per intentar aconseguir 
la unió dels dos passejos marítims: els dos ajunta-
ments hem acordat demanar al govern de madrid 
la concessió del tram que no està urbanitzat i que 
fa impossible caminar o anar amb bicicleta amb co-
moditat d’un poble a l’altre.

d’altra banda, el 25 de maig, premià de mar serà 
l’escenari d’una prova pilot per a la reforma horària. 
una iniciativa que es portarà a terme amb la col-
laboració de les escoles, les entitats i els comerços 
que s’hi vulguin sumar. Serà una prova d’un sol dia, 
però perquè sigui un èxit caldrà que tots prenguem 
consciència de la importància d’assolir uns horaris 
que afavoreixin la conciliació de la vida familiar i que 
ens permetin uns hàbits més saludables. per això us 
demanem que, en la mesura que us sigui possible, 
us hi sumeu i col·laboreu en aquesta prova pilot.

Treballem per un servei ferroviari de qualitat:
traspàs, baixador i estació

premià de mar té molts usuaris del servei de 
transport ferroviari, el qual pateix una deixadesa pa-
tent amb una estació principal amb molts proble-
mes de mobilitat, estructura i sobretot de seguretat.

les estadístiques demostren que quan la gestió de 
vies, estacions, andanes, trens i servei estan unificades 
i en mans d’una unitat de gestió pròxima al ciutadà que 
serveix (no com ara, dividides entre renFe i adif i con-
trolades des de madrid), el servei públic és més eficient.

des d’erc – junts x premià creiem que urgeix, per 
tant, l’assumpció de tot el servei de rodalies per una 
única autoritat catalana, que tingui la titularitat de les 
infraestructures ferroviàries, la unitat de gestió, així 
com els recursos que facin possible la prestació d’un 
servei de qualitat, i així ho vam sol·licitar en la moció 
del ple de març. igualment, també vam demanar que 
la Generalitat realitzi un pla de contingència per solu-
cionar les mancances de la infraestructura de rodalies.

de la mateixa manera vam sol·licitar a la Gene-
ralitat que, un cop obtingut el traspàs, recuperi el 
projecte del baixador de can pou com un projec-
te prioritari per a la mobilitat de premià i retorni 
l’aportació econòmica avançada pel municipi per als 
arranjaments necessaris per garantir la seguretat i 
mobilitat dels usuaris de l’estació. 

insospitadament, un grup municipal que en el 
seu programa electoral apostava per treballar per la 
qualitat de vida dels premianencs va votar-hi en con-
tra, únicament per motius ideològics. des d’erc – 
junts x premià volem el traspàs, el finançament, el 
baixador i millorar l’estació. Fem poble!

Des de l’oposició treballem, proposem,
consensuem i aconseguim millores per al poble! 
Sempre hem somiat amb un premià on tothom qui 
ho necessiti pugui trobar un lloc on viure, on les fa-
mílies no hagin de quedar-se al carrer patint un des-
nonament sense un sostre per als seus fills i filles i 
havent d’abandonar el nostre municipi. l’any 2011 
teníem 1.065 pisos buits a premià (dades de l’ine) i 
50.000 desnonaments a tot catalunya. per combatre 
la crisi habitacional, no hem deixat de fer propostes 
per mobilitzar els pisos buits i facilitar lloguers soci-
als. aquestes propostes s’aprovaven però no tenien 
efecte, ja que segons el Govern no es podien aplicar 
o no eren competència nostra. llavors vam presentar 
la darrera proposta: formar el consistori en polítiques 
i protocols per garantir el sostre als veïns, com fan en 
altres ciutats catalanes. i es va aprovar. ara, amb el 
coneixement i les eines, esperem una acció política 
contundent per part de l’equip de Govern, que capgiri 
la situació habitacional. 

una altra iniciativa que ha arribat a bon port és la 
creació d’una taula de gènere municipal. aquesta és 
una eina per actuar contra les violències masclistes 
i les agressions sexistes que, malauradament, també 
pateixen les dones de premià de mar. Feminicidis, 
discriminació salarial, reparticions desiguals de les 
tasques de cura i d’altres agressions que es reben dià-
riament. el nostre ajuntament ha de ser exemple, des 
de la vessant més pedagògica i preventiva. el punt de 
partida és la Festa major, un espai d’oci que pot ser-
vir per detectar casos de violència i aturar-los. perquè 
només si ens alliberem d’aquestes actituds podrem 
construir relacions lliures.

Tornem a parlar del port. Ens oposem a la
construcció del centre comercial sobre el mar
la coalició no vam assistir a l’acte de col·locació de 
la primera pedra d’urbanització del port.

nosaltres defensem un port dedicat al mar, a la 
pesca, a la nàutica, a l’esport i al coneixement de 
l’entorn, per això continuem treballant per fer front 
al projecte especulatiu que l’equip de Govern, i una 
estreta majoria del nostre ple defensen.

el projecte actual és el següent:
un atemptat contra la mobilitat, ja complicada del 
nostre municipi. es preveu un accés de més de 
10.000 cotxes diaris, que inevitablement afectarà 
els barris més propers, i el conjunt del municipi.

un nou atac al petit comerç i de proximitat. Seguim 
veient com es tanquen les botigues que durant anys 
han format el teixit comercial local i com s’obren su-
perfícies més grans de marques globalitzades. perdem 
llocs de treball de qualitat i guanyem llocs de treball 
precaris. perdem identitat i guanyem globalització. 
perdem producte de qualitat i el canviem per baix cost.

poc respectuós amb el valuós entorn on se situa, el mar.
És per això que la coalició ens hi oposem, i ho fem amb 

totes les eines institucionals que tenim al nostre abast. ens 
hem coordinat amb el grup parlamentari de catalunya Sí 
Que es pot, que ha presentat una proposta d’acord contrà-
ria al projecte i que properament es debatrà al parlament; 
ho estem fent també amb els grups d’en comú podem 
del congrés i el Senat, i per descomptat ho continuarem 
des del municipi, perquè cal buscar una alternativa que 
prioritzi la sostenibilitat al benefici econòmic, i busquem 
minimitzar l’impacte negatiu del projecte actual.

imaginació i principis!

Lo que nos gustaría 
nos gustaría que el alcalde de un municipio de 
30.000 habitantes, con un presupuesto de más de 
21 millones de euros, un salario de 46.900 €, y, so-
bre todo, con tantas carencias y necesidades como 
el nuestro, se dedicara de manera exclusiva a aten-
der las necesidades de sus vecinos, y no tuviera dos 
ocupaciones, como pasa en la actualidad, una como 
alcalde y la otra como presidente de la asociación 
catalana de municipis (acm), segunda actividad 
por la que cobra 48.300 € más, según los datos de 
la propia acm, y que le exige una gran dedicación.

 nos gustaría tener un alcalde que no permitiera 
declarar persona non grata al rey Felipe Vi, ya que 
siendo legítimo tener como propuesta programática 
cambiar la constitución para cambiar la forma del 
estado, de monarquía a república, esas propuestas 
en ningún caso justifican dar entrada al sectarismo 
ideológico en nuestro ayuntamiento, nombrando 
personas non gratas, figura diplomática que se re-
serva para señalar y expulsar de un territorio a per-
sonas extranjeras que han atentado contra los inte-
reses de un país, o han cometido crímenes de lesa 
humanidad, a alguien que ostenta una responsabili-
dad prevista en nuestro ordenamiento político.

 nos gustaría tener un alcalde que defendiera los de-
rechos de sus vecinos y reclamara formalmente las deu-
das que mantienen terceros con nuestro consistorio. 
Que fuera diligente exigiendo el pago de los más de 1,8 
millones de euros que nos debe la Generalitat. Que fue-
ra consciente de que con ese montante se podrían me-
jorar los servicios que recibimos y las políticas sociales.

nos gustaría pero no lo tenemos.

Ni 161 ni 199: la solución es la 253 
pedro Sánchez y pablo iglesias, han abogado por la 
vía 161 diputados, para un Gobierno en españa, es 
decir una coalición a la valenciana (paella radical) 
entre el partido socialista, el pablismo-leninismo y 
la izquierda comunista, favorecida por la abstención 
activa de los independentistas.

esta fórmula de (in)gobernabilidad traería a es-
paña un Gobierno títere en manos de los radicales, 
fin de nuestro actual sistema constitucional, y em-
pobrecimiento económico.

por su parte, pedro Sánchez, en su afán voluntarista 
por mantener el protagonismo político, ha defendido 
una inaudita vía 199, es decir, un Gobierno tripartito en-
tre el partido socialista, ciudadanos y podemos; una vía 
que nace muerta en la medida en que dos de sus inte-
grantes se han reafirmado en su mutua autoexclusión.

en todo caso, las consecuencias que traería esta fórmula 
imaginaria de Gobierno, sería la imposibilidad de acordar 
políticas coherentes. inestabilidad política permanente. 
luchas de egos y protagonismos. un Gobierno caracteri-
zado únicamente por su identidad negativa y excluyente.

Frente a estas dos fórmulas de (des)gobierno, el 
partido popular va a seguir trabajando por un Gobi-
erno amplio, verdaderamente transversal, sostenido 
por una mayoría parlamentaria de 253 diputados en 
el congreso y la mayoría absoluta en el Senado, uni-
do en los grandes consensos y capaz de forjar refor-
mas duraderas por el futuro de españa.

este Gobierno traería consolidación de la recupe-
ración. Garantía de la defensa de la unidad de es-
paña. aprobación de una nueva agenda reformista y 
de ambiciosos pactos de estado.
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#Nosaltrestreballem 
al partit dels Socialistes de catalunya ens agrada 
utilitzar aquest espai per poder explicar-vos tota la 
tasca que des del govern municipal estem fent tal 
com ens vam comprometre a fer.

doncs bé, des de la regidoria de promoció econò-
mica i de la ciutat ens hem implicat per tal que el pro-
jecte del port tiri endavant amb l’objectiu que noves 
empreses i negocis s’obrin a la ciutat i això ens permeti 
generar llocs de treball a la vegada que promocionem 
la nostra ciutat com a referent del baix maresme.

des que estem al govern hem convocat 24 plans 
d’ocupació i ja estem treballant per convocar-ne 24 
més. aquesta és la nostra eina per tal de fer des de 
l’àmbit públic ocupació. Hem obert una nova aula 
d’informàtica per a cursos de formació per a treba-
lladors en atur.

estem ultimant el programa 3+3 per incentivar 
la contractació per part de les nostres empreses i 
comerços, estem en converses amb la diputació de 
barcelona per redactar el pla de dinamització co-
mercial i per poder oferir un programa formatiu als 
treballadors autònoms i empreses.

des de la regidoria de medi ambient hem im-
pulsat els corredors biològics amb l’objectiu de rena-
turalització dels espais públics de premià. aquests 
indrets, com el que podeu veure a la plaça de l’ajun-
tament, permetran donar a conèixer el nostre patri-
moni natural a les escoles i als vianants, mitjançant 
itineraris informatius; és la nostra prioritat amb 
l’adequació al canvi climàtic que necessita la impli-
cació i participació ciutadana. amb l’augment de la 
biodiversitat es millora en qualitat de vida i en salut.

Reunión COAV-Ajuntament mes de Febrero 
de los temas tratados en la última reunión del mes de Febrero, 
entre representantes de la cOaV y del ajuntament de premià 
de mar, con asistencia de los Grupos municipales, cabe destacar:

el barri del Gas, solicita la finalización de la plaza 
Salvador moragas i botey, situada junto al mep, y 
que esta no sea una plaza solo de cemento, si no que 
tenga elementos de jardinería.

también se solicita más iluminación para el barrio, 
a lo que el ajuntament responde que hay un ambici-
oso proyecto en 2016, de mejora de la iluminación 
en todo el municipio, con un gran esfuerzo inversor 
(1.800.000 €) para sustituir la actual iluminación por 
otra con elementos de bajo consumo, lo que supon-
drá un ahorro en la factura de luz de 200.000 €/año.

por barri banyeres, se recuerda el malestar exis-
tente entre los vecinos por la instalación de Skates 
en la plaza sin nombre, la riera entre maresme y pg. 
circumval·lació, por lo que presentaron una instan-
cia de queja exponiendo los motivos del rechazo.

también se plantea la necesidad de dotar de ace-
ras el principio del tramo que va desde el semáforo 
instalado en la carretera que va a premià de dalt, a 
la altura de barri banyeres, por el que se desvia el 
tráfico hacia torrent malet y la deixalleria.

este tramo, ha sufrido un notable incremento de 
tráfico procedente de premià de dalt, y los peatones 
están en situación de riesgo.

por el palmar se reclama, tras varios accidentes, 
una mayor seguridad vial en la calle enric borrás en 
su paso al lado del palmar, puesto que es la entrada 
a la zona de juegos y a la playa de muchos niños.

próxima reunión el 11 de abril.

Nova aula per impartir formació
ocupacional amb certificat
de professionalitat
l'aula està ubicada a la sala d’actes de la nau 4 del 
museu de l’estampació i permet oferir cursos amb 
el certificat de professionalitat “operacions auxili-
ars d’enregistrament i tractament de dades i docu-
ments”.

amb aquesta nova aula homologada, l’ajunta-
ment amplia la seva capacitat de sol·licitud d’oferta 
formativa subvencionada pel SOc, ja que fins ara 
només comptava amb una aula.

aquesta nova homologació ha permès oferir les 
90 h de formació obligatòria a les 13 persones que es 
van incorporar a l’ajuntament el passat novembre 
gràcies als plans d’ocupació del SOc.

actualment, les aules homologades i les especiali-
tats que s’hi ofereixen són les següents:
Biblioteca Municipal Martí Rosselló
anglès per a l’atenció al públic.
atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials.

Museu de l'Estampació (antiga Fàbrica del Gas)
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament 
de dades i documents.
Més informació:
Servei d'ocupació (antiga Fàbrica del Gas. carrer 
joan XXiii, 2-8) tel. 93 752 91 90
ocupacio@premiademar.cat

L’Ajuntament compta amb 2 aules homologades

Nou portal digital de Ràdio premià de Mar

8 denúncies per utilitzar el telèfon durant la
conducció en la darrera campanya de la policia local 

des del passat mes de març ràdio premià de mar disposa d’un nou canal d'internet que unifica tots els 
elements multimèdia que genera l’emissora amb l’objectiu de facilitar la navegació a l’usuari.

el portal segueix sent essencialment el web d’una ràdio, on l’àudio és el gran protagonista, i posa l’accent 
en el directe, la mobilitat i aposta per als programes i la informació local. també és un web que no renun-
cia al contingut en tots els seus formats, utilitzant altres elements multimèdia (fotos, vídeo, gràfics…) que 
serveixin per presentar i explicar millor la informació.

el disseny està supeditat als continguts i la “usabilitat”. la informació pretén ser més visual, millor orde-
nada i més fàcil de trobar per poder-hi consultar tots els àudios de l’històric de l’emissora.

aquest espai està preparat per navegar a través dels smartphones perquè la comunicació audiovisual està 
obrint el camí cap a una nova revolució digital on els dispositius mòbils en són els grans protagonistes.

el web prioritza la informació, generalista i d’esports, amb els àudios corresponents, l’emissió en streaming, el 
servei de ràdio a la carta, el canal de televisió, vídeos destacats o la programació de l’emissora, entre altres elements.

del 7 al 13 de març la policia local va portar a terme 
una campanya per detectar distraccions en la con-
ducció i incompliment dels semàfors. 

en aquest sentit es van establir una quinzena de 
controls a diversos indrets i en hores diferents en els 
quals van intervenir una trentena d’agents. 

en total es van efectuar 9 denúncies per infrac-
cions, 8 referents a l’incompliment de l’article 18.2 

del reglament general de circulació per conduir uti-
litzant dispositius de telefonia mòbil i 1 per infracció 
de l’article 146 del rGc per incomplir les obligaci-
ons indicades en un semàfor.

aquesta campanya s’emmarca dins les diverses 
accions que al llarg de l’any la policia local porta 
a terme per garantir una bona conducció dins el 
municipi.
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constituït el 3r consell d’infants
L’auditori de l’Escola Municipal de Música va acollir l’acte, que
es va celebrar el dissabte 9 d’abril
durant la constitució del nou consell d’infants es va acomiadar 
els consellers sortints, que deixen pas als ja nous consellers, tots 
ells de 5è de primària: laia Sole, júlia navarro, aina Gómez, Gina 
núñez, Vicenç llinares, lucia marin, lucia Volpi, david Fernán-
dez, Ona ballesta, lluc cabanas, adrià becerra i marc torà.

els consellers que van renovar el càrrec, tots alumnes de 6è, 
són: meron casamajor, aina bras, lambert leon, Sergi lópez, 
bali duran, irene martínez, emma caballero, anna batiste, 
clàudia Valero. eric rodríguez, alba Sánchez i belén Gainza.

el consell d'infants és un òrgan de participació que ofereix 
als infants la possibilitat d'exercir el dret a expressar les seves 
idees i impulsar propostes. alhora, aquest projecte esdevé una 
oportunitat per apropar el procés democràtic i els seus valors 
als alumnes dels centres escolars. 

la constitució del nou consell d’infants va comptar amb la 
presència de l’alcalde, miquel buch, diversos regidors entre els 
quals hi havia la regidora d’ensenyament, esmeralda calleja, i 

també amb la col·laboració de la coral infantil de l’escola mu-
nicipal de música. l’acte va finalitzar amb el cant de l’himne del 
consell d’infants, que fou creat pels integrants del primer con-
sell i musicalitzat per l’escola de música.

Alcalde i regidors van donar la benvinguda als nous consellers

foTo: ESThER DE PRADES 

L’Escola de Música fa 35 anys Nou impuls a Joves en acció

Nou projecte
cultural i
educatiu per
conèixer el
patrimoni
entre els
més petits

tot i que els primers antecedents daten del 1977, va ser el març 
de 1981 quan l’ajuntament va aprovar la creació de l'escola 
elemental municipal de música. el 1991, la ja anomenada es-
cola municipal de música va ser reconeguda pel departament 
d'ensenyament de la Generalitat de catalunya, com a centre de 
Grau elemental d'ensenyaments musicals.

l'escola de música és un servei educatiu municipal de difu-
sió de la cultura musical pensat per donar resposta a les neces-
sitats musicals de la població de premià de mar, amb una oferta 
àmplia i dinàmica integrada en la vida social, cultural i educa-
tiva del municipi. en aquest sentit, es treballa per transmetre 
els valors de l'art i les humanitats a través dels programes i 
activitats musicals, entenent la música com una bona eina pel 
creixement personal i col·lectiu. alhora, es dóna cobertura a 
la diversitat de necessitats dels usuaris, des dels que tenen el 
seu primer contacte amb la música, fins als alumnes que pre-
tenen accedir a uns estudis professionalitzadors, passant pels 
aficionats que volen gaudir de la pràctica musical sense més 
pretensions.

actualment l’escola compta amb 400 alumnes i 18 profes-
sors de diferents especialitats. S’hi imparteixen programes que 
van des de la música en família per a nadons a partir de 2 me-
sos, fins al programa per a adults, passant per la sensibilització 
i la iniciació musical, i els programes bàsic i avançat. l’escola 
compta amb diferents formacions corals i instrumentals moltes 
de les quals participen activament en les diverses activitats que 
s’organitzen al poble (carnaval, Festa major, nadal, etc.) i també 
col·laboren amb altres entitats de dins i fora del municipi.

per commemorar el 35è aniversari, durant el mes d’abril l’es-
cola ha programat un seguit d’activitats que culminaran amb 
un concert el divendres dia 22, a les 20 h a l’espai l’amistat.

després de la bona rebuda que va tenir l’any passat, la regidoria de 
joventut ha reactivat la iniciativa joves en acció, ampliant-la al llarg 
de tot l’any i dotant-la de dinamitzadors educatius i talleristes pro-
fessionals. les activitats es van iniciar el mes de febrer i s’allargaran 
fins al mes de desembre, amb un parèntesi durant els mesos d’estiu.

durant aquests primers mesos s’han portat a terme diverses 
activitats com ara cinema jove, hip-hop, escalada, risoteràpia, ta-
ller de sexualitat, percussió corporal, taller musical beatboxing, 
amb una mitjana d’entre 25 i 40 joves participant a cada activitat.

entre altres activitats formatives que es contemplen destaquen 
la fotografia i retoc fotogràfic, xarxes socials (creació de vídeos 
per a youtubers), formacions en l’àmbit artístic, teatral i musical, 
esportiu, risoteràpia... i també tallers específics com cinefòrum, 
bici parc, caiac, vela, i gimcana urbana, entre altres. totes les ac-
tivitats es fan principalment els divendres o dissabtes a diferents 
espais municipals: centre cívic, espai l’amistat, can manent...

la participació en aquestes activitats és gratuïta i la progra-
mació es va fent a partir de les demandes, preferències i inicia-
tiva dels joves premianencs. el projecte joves en acció compta 
amb la implicació de les escoles i de l’institut, tant a l’hora de 
fer difusió de les activitats com per poder-hi interactuar i tenir 
un retorn constant al llarg de tot projecte.
Més informació a: www.jovesenacciopm.wordpress.com
o a www.facebook.com/jovesenacciopm

la regidoria de cultura ha po-
sat en marxa l’arrela’t. es trac-
ta d’una iniciativa adreçada als 
centres educatius pensada per-
què participin en el projecte. 
cada centre el desenvoluparà 
com consideri més adient, de 
manera que els alumnes po-
dran conèixer els elements que 
conformen el patrimoni histò-
ric i cultural de premià de mar 
i familiaritzar-s’hi. d’aquesta 
manera, dins el marc del projec-
te curricular de cada centre, els 
alumnes tindran l’oportunitat 
de conèixer els diversos espais 
i equipaments que formen part 
del nostre poble, n’aprendran 
els orígens o l’evolució, i els 
podran relacionar amb el món 
actual, sense oblidar les diferèn-
cies i similituds amb altres cul-
tures, i també les festes, tradici-
ons i personatges formen part 
de la història de premià de mar.

el projecte arrela’t té per 
objectiu final fomentar la sen-
sació de pertinença al poble i 
la cohesió social entre els més 
petits i joves. des de la regi-
doria de cultura s’oferirà for-
mació tècnica i suport didàc-
tic al professorat dels centres 
que hi vulguin participar per 
ajudar-los en el disseny de la 
unitat didàctica que dissenyi 
cada centre educatiu.

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
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La biblioteca viu
el 6è aniversari
amb els 5 sentits

, sisè
volum de la col·lecció
primília Lletres

aquest mes d’abril, la biblioteca martí rosselló cele-
bra els 6 anys de la seva inauguració. amb la inten-
ció de consolidar el seu paper com a centre cultural i 
amb la voluntat de continuar treballant en la promo-
ció de la lectura, la biblioteca ha organitzat un con-
junt d’activitats pensades perquè els premianencs 
visquin el plaer de la lectura i la màgia dels llibres 
amb tots els sentits: la vista (mirar, observar... llegir); 
l’oïda (escoltem com les paraules i els contes entren 
per l’orella i ens arriben al cor); el gust (no ens podem 
menjar els llibres però sí que els podem assaborir...); 
l’olfacte (les olors evoquen moments llunyans, ens 
transporten a històries viscudes); i el tacte (toquem 
els llibres, creem-ne nosaltres, estimem-los).
Trobareu tota la informació a:
www.bibliotecapremiademar.org

al llarg dels mesos vinents, l’espai l’amistat aproparà 
als premianencs el gènere còmic en totes les seves 
vessants. la primera de les obres, El test de jordi Va-
llejo, arribarà el 30 d’abril. una obra on dues parelles 
d’amics s’enfronten a un dilema pervers: agafar cent 
mil euros ara o un milió d’aquí a deu anys. a par-
tir d’aquesta simple qüestió, l’espectador descobrint 
les veritables personalitats dels seus protagonistes. 
protagonitzada per david bagés, dolo bertran, david 
Vert i mima riera. 

Corbacho 5.0 és un “one man show” on el conegut 
actor josé corbacho posa en entredit la tecnologia en 
un divertit espectacle que mostra la faceta més gam-
berra i canalla del personatge. es podrà veure el proper 11 de juny.

una bona manera de començar l’estiu, fer-ho amb un dels èxits de la temporada barcelonina: El florido pensil 
versió femenina que s’ha convertit en un espectacle de culte. l’obra ens endinsa en el dia a dia de cinc noies 
sotmeses a l’absurda educació que va dominar l’espanya de la postguerra. protagonitzada per lloll bertran, 
roser batalla, Victòria pagès, mireia portes i isabel rocatti, l’obra arriba a l’espai l’amistat el pròxim 2 de juny.

ja es poden comprar les entrades a través de la pàgina web www.espailamistat.cat o bé a la taquilla del 
teatre tots els dilluns i dijous de 18.00 a 21.00 hores.

la jornada va començar amb una cercavila i va anar 
seguida de tallers i diverses activitats durant tot el 
dia, entre les quals la inauguració al museu de l’es-
tampació de l’exposició “20 anys de pirates i premi-
anencs”, que es pot visitar fins al 24 de juliol. 

aquest 2016, doncs, se celebren els 20 anys del pri-
mer desembarcament pirata. en aquest sentit, la regi-
doria de festes i la comissió de pirates ja van anunci-
ar les primeres accions per commemorar l’aniversari, 
com ara la posada en marxa de la pàgina web www.pre-
miapirata.org/els-meus-20-anys/ on tothom pot penjar 
fotos de la Festa major des del 1996 fins a l’actualitat.

d’altra banda, el 27 de maig es farà un musical a 
l’espai l’amistat que servirà per presentar totes les 
novetats de la Festa major d’enguany. entre les nove-
tats que ja s’han avançat cal destacar el desembarca-
ment petit, una versió del conegut desembarcament 
pirata pensat per a infants, i la posada en marxa a les 
xarxes socials del hashtag #20anysdepirates.

el museu de l’estampació ha cedit en préstec tres 
peces al museu d’Història de catalunya, que es 
mostren a la nova exposició permanent. es tracta 
d’objectes representatius de l’activitat fabril cotone-
ra de l’antiga empresa barcelonina l’espanya indus-
trial i de la colònia Sedó d’esparreguera. el museu 
de premià de mar conserva un fons amplíssim, amb 
una col·lecció que comprèn tant mostraris, com for-
mularis, motlles d’estampació, mostres estampades, 
dissenys originals i altres, que fan que el museu de 
premià sigui la institució de referència a l’estat en 
matèria d’estampació tèxtil. en aquest sentit, i per 
explicar el fenomen de la industrialització a cata-
lunya, el museu barceloní va sol·licitar exposar tres 
peces: un formulari, una marca de fàbrica i una 
mostra estampada, que il·lustren el pas de la ma-
nufactura a la fàbrica i una de les èpoques d’or de la 
indústria tèxtil catalana.

la novel·la, la primera que escriu toni civit, narra 
la història i les peripècies de cristòfol cisadevall, un 
jove premianenc que l’any 1282 s’allista a l’expedició 
de pere el Gran a Sicília. al llarg del seu viatge s’en-
frontarà a monstres, sarraïns, rebels i traïdors.

el llibre, publicat per l’ajuntament amb el suport 
de Farell editors, sortirà al carrer aquest Sant jordi 
i suposa la represa de la col·lecció Primília Lletres, 
creada el 2007 amb la voluntat de difondre l’obra 
d’autors nascuts o vinculats a premià de mar.

El Museu Romà
celebra el
1r aniversari
L’equipament ha rebut prop de
2.000 visitants durant el primer any
aquest mes de març ha fet un any de la inauguració del museu 
romà de premià de mar. durant el seu primer any d’obertura 
al públic, el museu romà ha rebut prop de 2.000 visitants. cal 
recordar que el jaciment, descobert a finals de l'any 2000, és 
un conjunt arqueològic d'extraordinària singularitat a catalu-
nya format per un edifici de planta octagonal d’època romana 
tardana que no té paral·lel exacte.

de cara al 2017 es preveu que la Festa romana obrirà el cicle 
d’activitats del Festival laietània, que cada any recorda que la co-
marca del maresme fou un dels territoris de la laietània romana.

Museu Romà de Premià de Mar. carrer enric Granados, 115
Visites concertades: museuroma@premiademar.cat
telèfon: 93 752 91 97

El jaciment romà,
a la revista

 
 

El número de març de la revista 
 

publica un extens article sobre el 
jaciment romà de Can Ferrerons. 
Aquesta publicació s’edita a An-
glaterra des dels anys 70 i està 
considerada una de les més 
prestigioses en matèria d’ar-
queologia. Amb una periodicitat 
mensual, s’hi publiquen articles 
d’investigació científica centrats 
en l’arqueologia d’arreu del món.

Una primavera plena de comèdia a l’Espai l’amistat

compte enrere per a la
Festa Major 

El Museu d’Història de
catalunya mostra peces
del museu de l’Estampació

Les obres teatrals ,  i  arriben a Premià de Mar

El 9 d’abril es va celebrar la Festa dels
100 dies amb un seguit d'activitats per
recordar que la Festa Major ja és a prop 

Les tres obres es poden veure a la nova
exposició permanent del museu barceloní
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, en marxa
Cada mes se sortegen entrades de cinema per a l’Espai l’Amistat
l’ajuntament, conjuntament 
amb els comerços associats 
de premià (cap) i l’empre-
sa concessionària del servei 
de cinema a l’espai amistat, 
han impulsat la campanya 
Comprar a Premià és de pel-
lícula. des del mes de març, 
els comerços associats al cap 
compten amb unes urnes 
pensades perquè els consu-
midors hi puguin dipositar el 
seu tiquet de compra, al qual 
prèviament han d’haver escrit 
el seu nom i telèfon. tots els 
tiquets entren en un sorteig 

mensual de 4 vals, cada un 
d’ells amb 4 entrades per anar 
al cinema de franc.

el sorteig és públic i es 
fa cada darrer divendres de 
mes al centre cívic. cada 
un dels guanyadors obtindrà 
quatre entrades per poder 
gaudir de les millors estre-
nes en cinema digital a l’es-
pai l’amistat.

la campanya Comprar a 
Premià és de pel·lícula és una 
iniciativa pensada per buscar 
sinergies entre el comerç i la 
cultura, i per recordar que els 
caps de setmana es pot gaudir 
d’una bona oferta comercial i 
cultural al municipi.

trobada solidària de grups
de percussió

Joan Santanach apropa Ramon
Llull als premianencs 

prop de 600 percussionistes provinents de 25 batucades di-
ferents es reuniran la tarda del dissabte 7 de maig per recap-
tar aliments per al diSa - centre de distribució Solidària 
d’aliments.

la Solretronada Solidària 2016 començarà a les cinc de la 
tarda a la plaça dels països catalans, on tots els grups partici-
pants donaran inici a una cercavila amb final a la mateixa plaça, 
moment en què cada conjunt realitzarà una petita exhibició. 
una tocada conjunta dels prop de 600 percussionistes donarà 
pas al final de festa amb un espectacle del grup semiprofessio-
nal Fills de la Flama i el concert d’elegibó Sitges.

cada un dels participants haurà d’aportar un mínim d’1 kg 
de menjar que es destinarà al recentment inaugurat centre de 
distribució Solidària d’aliments, diSa, de premià.

l’acte està organitzat pel grup local trencaones de la parrò-
quia de Santa maria de premià conjuntament amb Solre per-
cussió i els ajuntaments de premià de mar i premià de dalt. 

coincidint que enguany se celebra l’any llull amb motiu del 
setè centenari de la seva mort, Òmnium cultural Secció pre-
mià organitza un cicle de conferències sobre ramon llull. la 
primera, “ramon llull, de l’edat mitjana al S. XXi”, es va fer 
l’11 de març a la biblioteca martí rosselló de premià de mar a 
càrrec del professor de la universitat de barcelona i comissari 
de l’any llull, joan Santanach.

ramon llull, del qual es conserven 266 obres, ha exercit una 
gran influència en àmbits molt diversos com la filosofia, teolo-
gia, matemàtiques, lingüística…

la pròxima conferència tindrà lloc el 22 d’abril. paral-
lelament, també s’ha organitzat un cicle de berenars poètics 
que se celebraran a diferents indrets de premià de mar i de 
premià de dalt.

La Lluita contra el càncer arriba
a premià de Mar 

Els horts solidaris,
a ple rendiment

l’associació espanyola contra el càncer, aecc, treballa des de fa anys amb la finalitat ajudar els 
malalts i les seves famílies donant una atenció psicosocial universal i gratuïta que complementa 
el servei sanitari públic. a través dels seus voluntaris, l’entitat està present a diverses ciutats i 
pobles en els quals ofereix informació i assessorament i col·labora en campanyes de prevenció 
per transmetre hàbits saludables i fomentar activitats de captació de fons per a la investigació 
oncològica.

l’aecc està treballant per formar un equip de voluntaris a premià de mar que vulgui su-
mar-se a aquest objectiu que és ajudar que “cap persona malalta de càncer se senti sola”

en aquest sentit, dijous dia 28 d’abril, a les 19.30 h, l’entitat, amb la col·laboració de l’ajun-
tament i del cap, oferirà una xerrada a la biblioteca martí rosselló durant la qual es tractaran 
temes relacionats amb els malalts i els seus familiars, la prevenció i la importància de la recerca.

el mes de febrer es van fer les primeres collites als horts so-
lidaris comunitaris. aquests horts formen part d’un projecte 
de l'àrea de Serveis Socials i càritas de la parròquia de Sant 
cristòfol basat en el conreu per a l'autoconsum i destinat a per-
sones aturades de llarga durada a les quals s’ofereix la formació 
necessària per poder treballar els horts i assessorament i suport 
continuat.

les primeres collites van ser d’espinacs, bledes i faves, pos-
teriorment ja s’hi ha pogut collir patates i maduixes. un cop 
feta la collita, el producte es reparteix entre les persones par-
ticipants en el projecte i, si hi ha excedent, s’ofereix al centre 
diSa premià.

Els horts solidaris fan possible l’autoconsum a persones aturades de llarga durada
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L’agrupació Bàsquet premià de Mar renova la junta

La Marina trail proide aplega
700 participants

Noves porteries al pati
de l’Escola La Lió

La 2a ironkids
arriba a premìà
de Mar 

des de mitjans de març, l’entitat esportiva compta amb un nou 
equip directiu, encapçalat per toni lirio. el proppassat 8 d’abril, 
amb un pavelló ple de gom a gom amb motiu del partit que dis-
putava el sènior masculí contra el blanes, el club va voler fer un 
petit homenatge a la presidenta sortint, neus plaza, per la seva fei-
na durant tants anys al capdavant de l'agrupació bàsquet premià, 
així com a tots els membres que formaven part de l'anterior junta. 
l'acte va comptar amb la presència de l'alcalde, miquel buch.

la junta entrant va voler agrair públicament l'esforç i el bon 
treball de tots els components de l'anterior junta. 

el 28 de febrer, prop de 700 corredors de totes les edats van 
participar en la quarta edició de la marina trail proide, la cursa 
de muntanya amb sortida i arribada a la Salle premià. la cursa 
va tenir un caràcter totalment solidari, ja que tots els beneficis 
van destinar-se al finançament de cursos de formació profes-
sional en un barri marginal de lima (perú). en total, es van 
recaptar prop de 4.100€. enguany, la marina trail va consolidar 
els circuits de 21 km. per als més agosarats, un circuit d'inciació 
al trail-running de 12km i curses infantils (les traca-trails) per 
a alumnes d'infantil, primària i eSO.

Fa unes setmanes, l’escola la lió va estrenar porteries de fut-
bol sala i handbol. la regidoria d’esports té la previsió d’anar 
reposant, en la mesura que sigui possible i amb la coordinació 
del departament d’ensenyament, el material esportiu de les es-
coles que no estigui en bones condicions. el cost de les porteri-
es ha estat de 1.694 €.

el proper diumenge dia 
24 d’abril tindrà lloc la 2a 
ironkids de premià de mar. 
aquesta activitat és tot un re-
ferent en l’esport infantil amb 
un circuit d’11 proves per tot el 
maresme i el Vallès Oriental. 
les inscripcions són gratuïtes 
i totes les escoles de premià 
de mar hi estan convidades. 

els horaris de la prova se-
ran els següents:
Lloc de sortida:
Gran Via amb
plaça països catalans
10. 00 h 900 metres
alumnes d’eSO
(1r, 2n, 3r i 4t)
i cicle superior
(5è i 6è primària)
10.15 h 700 metres
alumnes de cicle mitjà
(3r i 4t primària)
10.30 h 500 metres
alumnes de cicle inicial
(1r i 2n primària)
10.45 h 250 metres
alumnes de cicle infantil
(p3, p4 i p5) podran córrer
amb pares o acompanyants).

Més informació:
www.ironkids.cat.

La cursa solidària va recaptar 4.100 € Les noves porteries són de futbol sala i handbol

La presidenta sortint va rebre un homenatge



“El desembarcament petit ha de servir per
inocular l’esperit de la festa major”
Marta cava
Comissió Pirates
i Premianencs

Quines persones destacaries dels ini-
cis d’aquesta comissió?
per la comissió hi ha passat moltíssi-
ma gent al llarg d’aquests 20 anys. tots 
tenim al cap els precursors d’aquesta 
festa com en joan antoni Sòria, que 
era el regidor de cultura l’any 1996, en 
josep albert i la neus Serra dels pira-
tes. cal destacar la feina de l’eloi botey 
i la ruth morillas que varen ser els que 
van potenciar el bàndol premianenc, 
del qual jo formo part des de fa anys.

Una de les virtuts per la continuïtat ha 
estat garantir el relleu?
És molt important que el relleu s’hagi 
aconseguit d’una manera gradual ve-
ient cares noves cada any de diferents 
edats i amb això crec que la festa està 
perfectament garantida.

de tota manera és fàcil engrescar-se 
amb la Festa major, perquè és sentir 
que arriben els pirates i a tothom ja li 
puja l’adrenalina. S’apunten perquè en 
volen formar part de tota aquesta mà-
gia. després descobreixen que hi ha 
un entramat de feina de comissions, 
de reunions, de jornades de feina molt 
grans, més enllà d’allò que s’esperaven 
i cal estimular molt bé la gent perquè 
s’aconsegueixi la seva continuïtat.

En quin moment diries que es troba 
la festa?
estem superant l’etapa de consolidació 
i sembla que tenim un model de festa, 
una estructura que ha quallat i que en 
el moment que arriben els pirates, tot-
hom sap quines accions s'aniran suc-
ceint. tenim ara una feina molt difícil 
que és la de seguir millorant els actes, 
ampliant-los d’alguna manera tenint 
en compte que els dies són els que 
són, les hores són les que són i costa 
afegir-ne de nous, però com a mínim 
els que hi ha cal procurar millorar-los 
fer-los grans i més participatius.

Quines relacions manteniu amb al-
tres entitats?
tenim relacions amb moltíssimes en-
titats de premià de mar. la festa és un 
acte molt transversal i d’una manera 
o altra toca a tota la població, també a 
les entitats. Quan arriba la Festa ma-
jor aquesta relació es reforça i durant 
els dies de festa la col·laboració és 
màxima.

Quin calendari seguiu en la prepara-
ció de la festa major?
Quan s’acaba la festa major fem un 

petit descans que ja toca. i al mes de 
setembre és quan comencem a rebre 
els primers missatges, a l’octubre no-
vembre comencem a fer les primeres 
reunions. com veus, ens hi posem 
d’hora però tampoc podem dir que ho 
fem el mateix dia que acaba la festa. 
considerem que és bo tenir un temps 
per respirar i prendre perspectiva per 
afrontar la propera festa.

Per què incorporeu enguany el de-
sembarcament petit?
Volíem d’alguna manera que l’acte del 
desembarcament petit servís perquè 
la canalla se sentís integrada i quan si-
guin grans puguin participar i tinguin 
aquelles ganes i aquell esperit de voler 
gaudir i participar d’aquesta festa amb 
una base prou consolidada.

Caldria fer pedagogia a les escoles?
la idea d'explicar a les escoles la fes-
ta és una idea que ha sorgit en moltes 
ocasions a la comissió però no s’ha po-
gut fer efectiva. Ho creiem molt inte-
ressant i tant de bo molt aviat es pugui 
portar a terme.

Una de les novetats d’enguany és l’ex-
posició dels vint anys de la Festa Ma-
jor?
l’exposició dels vint anys és una ma-
nera de poder visibilitzar i entendre la 
festa.

És una mostra exhaustiva de la festa 
on podem contemplar com han anat 
evolucionat els actes principals de la 
festa. amb tot i això no hi hem pogut 
encabir tot el que voldríem tant per 
espais com per sintetitzar. Hi queda, 
però, reflectit el paper que han tingut 
els voluntaris en aquests vint anys i la 
nostàlgia de poder contemplar objec-
tes que fa temps que no es veuen, al-
tres que actualment es comercialitzen 
i, sobretot, els cartells i les samarretes 
de tots aquests anys.

Quines dificultats heu trobat per fer 
l’exposició dels 20 anys?
en el moment de treballar i fer la fei-
na de recerca per l’exposició, dels pri-
mers anys hi ha poquíssim material i 
aquest són uns formats que ara han 
quedat obsolets. ens ha costat molt 
trobar aquest material. i també una 
de les feines de futur que ha de tenir 
la comissió és començar a preservar 
tot aquest material, perquè d'aquí 20 
o 30 anys endavant es pugui recupe-
rar. estaria bé poder disposar d’un ar-

xiu de la Fm per poder recopilar tots 
aquests materials i que estiguessin a 
disposició de tota la ciutadania per a 
consultar-los, etc.

Quin és el moment més important de 
la festa per a tu?
per a mi el moment més màgic de la 
Festa major, i queda malament que ho 
digui jo, que formo part dels premia-
nencs, és just quan arriben els pirates 
a la platja, aquest és el moment d’adre-
nalina màxima. dius ara tot anirà cap 
a amunt i comença a anar tot rodat. 
els dies passen molt rapidament i tot 
plegat passa molt de pressa, malaura-
dament es fa tot molt curt.

Com et queda el cos quan algú defi-
neix pirates i premianencs com la fes-
ta de l’aigua
a mi el cos em queda molt malament, 
és a dir, des de la comissió sempre 
hem recalcat que es pot portar aigua 
però que se n'ha de fer un bon ús i 
hem remarcat que durant el desem-
barcament cal respectar l’escenari, 
els gegants, els actors, els músics, els 
trabucaires, tots els elements que for-
men part d’alguna manera del seguici 
del desembarcament.

la festa tothom se la fa a la seva 
manera i aquesta és una de les seves 
grans virtuts, per a alguns tot volta 
entorn dels pirates i els premianencs 
però per a altres els actes de Fes-
ta major tradicional són els que els 

agraden més. per a la majoria, crec 
que les dues maneres són interes-
sants per viure-la.

Es pot considerar una festa de retroba-
ment premianenc?
jo diria que sí perquè tot i ser una fes-
ta molt multitudinària hi ha moments 
per a l’intimisme, per sopar junts per 
retrobar premianencs. els dies de fes-
ta és un moment de retrobament amb 
premianencs que viuen fora i es reser-
ven aquests dies per venir a premià. 
això no surt al programa, però forma 
part de l’adn de la festa.

Podem dir que ja està tot fet a la Festa 
Major?
ara tenim la gran feina de seguir con-
solidant el model de festa perquè po-
dem pensar que ja està tot fet, que ja 
està tot dat i beneït, però ara ve aques-
ta feina de continuïtat que és bastant 
difícil de seguir respectant. tot allò 
que s’ha estat fent fins ara però actu-
alment el repte és incorporar-hi coses 
que la facin millor o diferent.

Us calen més voluntaris?
Sempre caldria més gent a la festa i 
a la comissió, per això el futur ha de 
passar per nous membres. nosaltres 
fem una petita formació, perquè les 
noves incorporacions comencin a co-
nèixer què hi ha darrere de la comis-
sió, ja que moltes d’aquestes coses són 
sovint gairebé invisibles.

La platja de Bellamar de Premià de Mar, fa vint anys, veia com uns pirates arribaven amb unes 
torxes. Aquest primer modest desembarcament que no es va recollir ni al programa de la festa 
major d’aquell any, iniciava el que seria una de les festes més singulars i multitudinàries del 
Maresme. Gràcies a l’empenta de la gent de Premià de Mar i als seus voluntaris, la festa ha anat 
incorporant nous elements per arribar a ser com la coneixem avui. Marta Cava, de la Comissió de 
pirates i premianencs ens explica com ha viscut aquests vint anys.

L’exposició dels 20 anys de la Festa Major es pot veure al .MEP fins el 24 de juliol


