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“Un club simpàtìc cada vegada més preparat”
els vogadors del veterà masculí artur martínez i josé martín parlen
del rem premià, dels bons resultats assolits al llarg de l’última
temporada i del creixement del club.

Dos mesos
d’apuntalament
treballs a l’edifici en el que
es va produir una explosió
el passat 18 de setembre

Poda sostenible
el nou enfoc dels treballs
busca un tractament ecològic
i no agressiu

Sanjosex, a
l’estrena del
Delayta’ns
el concurs de bandes de
música per a joves s’inicia
el 28 d’octubre amb un
concert gratuït 
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“Estem satisfets per la 
quantitat de propostes 
rebudes i perquè bona 
part d’elles són força inte-
ressants. Esperem que a 
l’hora de votar-les, la par-
ticipació de la ciutadania 
també sigui elevada”.

Miquel Àngel Méndez
ciU

“Serviran per apoderar la 
ciutadania i deixar-la de-
cidir sobre les inversions 
a realitzar a premià. Estem 
orgullosos que aquesta 
proposta de Crida premia-
nenca hagi tirat endavant. 
N’hi haurà moltes més!”

Joan Ribet 
cP-cUP-PA

“Se trata de que la ciuda-
danía perciba la gestión 
pública como algo cercano 
que afecta a su vida cotidi-
ana, sobre la cual puede 
participar, y finalmente 
comprobar el resultado de 
su participación”.

Rodrigo Andrade
c’S

“Els pressupostos partici-
patius permetran aprovar 
propostes directes dels 
veïns per al bé general 
pensant en les necessi-
tats de tots els col·lectius 
no pas particulars”.

David Gutiérrez
PSc

“a ErC-Jxp som molt favora-
bles dels pressupostos par-
ticipatius, de fet en som de-
fensors i propulsors. aquest 
és el primer pas, i l’èxit de 
les propostes presentades 
obliga a incrementar-los els 
propers anys”.

Pep Ripollès
ERc-JxP-AM

Del 17 al 30 d'octubre, votacions per
al pressupost participatiu 2017
la ciutadania i les entitats podran decidir entre 78 projectes a quins
volen destinar 200.000 € del pressupost municipal
del 17 al 30 d’octubre, els 
ciutadans de premià de mar 
podran escollir, d’entre les 78 
propostes acceptades, a qui-
nes actuacions volen que es 
destinin els diners previstos 
per als pressupostos partici-
patius. el període de votacions 
estava previst que es realitzés 
a començaments de mes, 
però l'accident ocorregut a la 
Gran Via el proppassat dia 18 
de setembre ha fet postergar 

aquesta segona fase dels pres-
supostos participatius. 

al juny l'ajuntament va 
iniciar un procés participa-
tiu perquè la ciutadania i les 
entitats poguessin decidir a 
quins projectes volien desti-
nar 200.000€ del pressupost 
municipal de 2017. durant 
tot el mes la ciutadania, qual-
sevol persona que visqués o 
treballés a premià de mar, va 
poder fer propostes sobre pro-

jectes, inversions o accions per 
millorar el poble. un cop ana-
litzades les propostes rebudes 
i descartades aquelles que no 
complien els criteris de viabili-
tat competencial, econòmica i 
tècnica, durant dues setmanes 
a partir del 17 d'octubre, totes 
les persones empadronades 
a premià de mar que tinguin 
16 anys o més podran votar i 
escollir a quins projectes do-
nen suport. cada persona en 

podrà votar fins a un màxim 
de 5. l'ajuntament ha disse-
nyat aquest procés participatiu 
conjuntament amb l'anome-
nat grup motor, format per 
un grup de veïns i veïnes que 
continuen fent un seguiment 
de les diferents fases.

On es pot votar
es votarà pel web del portal 
de Govern obert o bé presen-
cialment a la biblioteca mu-

nicipal i el centre cívic. les 
propostes més votades seran 
les guanyadores. podran ser 
una, dues, tres, etc. sempre 
que entre totes no superin 
els 200.000 €. passaran a 
formar part del pressupost 
municipal 2017, el qual es 
portarà al ple municipal per 
a la seva aprovació. un cop 
aprovat el pressupost, les pro-
postes es podran executar du-
rant l'any 2017.

LLiStAt DE PROPOStES PER A LA vOtAció
1. Espai Jove. Adequar o buscar un espai que esdevingui el punt de
trobada per als joves on s'oferirien xerrades, tallers, orientació, etc. 8.000 € 
2. Reformar el carrer Aurora entre els carrers Eixample i Joan Prim 200.000 € 
3. instal·lar un tendal en una plaça (per exemple, al Museu de l'Estampació)
per crear una plaça coberta que permeti gaudir d'activitats d'oci
a l'aire lliure tot l'any 100.000 € 
4. Fer un estudi de viabilitat per a la rehabilitació de l'edifici del Segle,
actualment en desús 12.000 €
aquest estudi permetrà saber què cal fer en aquest espai per poder-lo adjudicar a una 
entitat. Una vegada se sàpiga, plantejar si es pot tirar endavant, o si es busca una en-
titat que ho vulgui o pugui assumir-ho.
Comentari tècnic: la proposta original contemplava l'estudi dels edificis del Segle i 
Sant pau. la valoració tècnica es refereix només a l'edifici del Segle, ja que Sant pau no 
és propietat municipal i per tant l'ajuntament no hi pot intervenir directament. 
5. Efectuar proves provisionals tallant el trànsit de la Gran via,
sense obres de consolidació 6.000 €
Comentari tècnic: les propostes originals "la Gran via per als vianants" i "Gran via pe-
atonal" no poden formar part de la llista de votació tal com van ser redactades. Segons 
la valoració tècnica del departament de Serveis Territorials: "l'actuació amb criteris 
d'urbanització "acabada" és molt superior a 200.000 €. actualment l'ajuntament està 
redactant un pla de mobilitat del municipi. Fóra bo esperar els resultats per actuar en 
el sentit que s'indica. Es considera que es podrien efectuar proves provisionals simple-
ment tallant el trànsit, sense obres de consolidació." per aquest motiu s'ha reformulat 
la proposta. 
6. crear un equip permanent de persones que realitzin un inventari dels elements
comuns públics (bancs, cartelleres, voreres, fonts, parcs infantils...)
i en revisin l’estat periòdicament per al seu manteniment 60.000 € 

7. Adequar la masia de can Salomó per a l'Agrupació Escolta Amon-Ra 200.000 €
l’aE amon-ra té l'oportunitat d'utilitzar la masia Can Salomó. aquesta respon a les nostres 
necessitats però proposem adequar-la: amb una instal·lació elèctrica eficient, amb sales 
per a la resta d'entitats del poble, i en especial per a l'a.E amon-ra, amb l’adequació de les 
entrades de la masia (seguretat) i adequant la sala on guarda material la brigada de jardi-
neria com a sala de reunions per als i les caps de l'aE amon-ra. Comentari tècnic: aquest 
és un equipament públic, per tant, el seu ús haurà de respondre a criteris d'interès públic. 
8. Redissenyar la plaça Nova i la plaça de l'Esperanto per crear dues
zones diferenciades una per a infants i l'altra per a mascotes 80.000 €
reformar la plaça Nova perquè sigui per a infants amb les millores següents: 
- ampliar el parc infantil.
- Eliminar la sorra i posar un altre paviment a la part superior de la plaça per evitar que 
els gossos la facin servir de Wc. 
- Eliminar totes les jardineres de la part inferior de la plaça. Deixar només els arbres i 
col·locar els bancs entre aquests arbres. Es guanya espai, s’evita que els gossos utilit-
zin de Wc aquesta sorra i s’elimina la pudor. 
adequar la plaça de l'Esperanto per a l'ús exclusiu de mascotes, traient el parc infantil 
i incrementant la neteja.
9. Reparar o canviar el fanal de l'Era de can Manent 1.200 € 
10. Pintar la façana de la masia de can Manent 12.000 €
Can manent és la masia més antiga de premià. També és la seu de les colles de Cultura 
popular de l'entitat De Bòlit i de mica en mica l'interior es va convertint en Casa de la 
Festa i s'està museïtzant perquè es pugui visitar i veure exposades totes les figures que 
tenim a premià. És una masia molt bonica i que està situada en una plaça amb molta 
perspectiva i és una llàstima que la façana estigui tan deixada. la meva proposta és 
que es pinti la façana perquè destaqui aquest edifici tan emblemàtic de premià, i així 
puguem lluir el nostre patrimoni. 
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“aquest procés participatiu 
és una petita experiència 
d’un gran repte que tenim 
per fer: la participació de la 
ciutadania en les decisions, 
inassolible sense una acti-
tud proactiva del govern”.

Rafael Fernández
icv-EUiA-E

“Es la primera vez que en 
premia de mar hay presu-
puestos participativos y 
nos tenemos que felicitar 
porque esta vez si que ha 
habido participación ciu-
dadana, con 80 proyectos 
presentados”.

Joaquín Briones
PP

11. tancar l'accés a l'estable de l'era de can Manent per evitar el seu
abandonament actual i les males olors derivades i crear un espai
per guardar i exposar el Gafarró 8.000 €
al costat de la masia de Can manent hi trobem una petita edificació oberta, antigament 
un estable i que s'ha convertit en pixador habitual. De resultes d'això, a la plaça i es-
pecialment a l'entrada de la masia de Can manent hi fa sempre una pudor horrorosa. 
Tenint en compte que a Can manent i també a l'era del davant s'hi fan força activitats i 
assaigs, i moltes amb nens, proposo que es tanqui aquest estable amb vidre, perquè 
no s'hi pugui accedir, i així evitar que s'hi pixin a dins. a dins, per exemple, s'hi podria 
guardar i exposar el Gafarró, o es podria buscar un altre ús, però que quedés tancat.
Comentari tècnic: Es tracta d'un edifici protegit des del punt de vista arquitectònic. la 
intervenció hauria de fer-se amb elements que respectin l'edifici 
12. convertir el camp de futbol annex a l'Escola Mar Nova
en un parc infantil 120.000 € 
Construir un parc infantil al pati de l’escola, que actualment és un camp de futbol (que 
es podria deixar, ja que és l'únic al barri de Can pou). Construir un vaixell - parc infantil 
(pel lligam amb el mar i els "pirates i premianencs" a l'estil del que s'adjunta en el 
projecte. amb tobogans, espai per escalar i espai de joc simbòlic on els nens i nenes 
puguin inventar els seus propis jocs i un mural que l'artista Joan Turú s'ha ofert a fer 
sobre educació i escola mar Nova. Una mena de "pista d'atletisme" per caminar o cór-
rer d'uns 400 metres o 200 metres (similar a la pista de vilassar de Dalt). al seu interior 
trobaríem el vaixell i una porxada lleugera que protegís del sol i la pluja permetent fer 
actes d'unes 400 persones. El disseny final de l'espai hauria de ser fruit d'un procés 
de participació. 
13. Asfaltar la vorera de torrent Malet, entre el carrer Enric Borràs-torrent
Malet fins a la comissaria de Mossos d'Esquadra-Passatge del Palmar 12.000 € 
14. Rebaixar les voreres de tots els passos de vianants
que no estiguin adaptades 200.000 € 
rebaixar les voreres de tots els passos de vianants que no ho estiguin per adaptar-les 
correctament a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda, els cotxets de 
nens o els carrets de la compra aprofitant altres obres que s’hagin de fer a un carrer 
determinat. Exemple: Es va pavimentar tot el carrer Francesc moragas amb altres car-
rers del voltant. l’obra va durar mesos i va suposar una important despesa. aprofitant 
aquesta obra es podrien haver rebaixat les voreres del pas de vianants que hi ha al mig 
del carrer Esperança, just davant de F. moragas, que a més coincideix amb una de les 
sortides de la plaça. 
15. Elaboració d'un estudi per crear vials de vianants i de bicicletes
per millorar i fer més segura la connexió amb els pobles veïns 3.000 € 
16. Arranjar el solar del carrer Segarra amb la N-ii 25.000 €
amb bancs, plantes i poda dels arbres que hi ha, per tal de fer-ho assequible a les 
persones.  
17. Acolorim el poble. Decorar algunes parets mitjaneres
dels blocs de pisos amb murals gegants 10.000 €
Comentari tècnic: Es proposa decorar fins a tres parets mitjanes. Cal tenir en compte 
que és imprescindible el permís dels propietaris dels edificis per poder executar la 
proposta. Cal ressaltar que s' actua en una propietat privada (tot i que en benefici del 
paisatge urbà general).  
18. Encerclar de nou amb maons o similar i repassar tota
la plaça Dolors Folch i Ribas, cantonada carrer Sant Francesc  25.000 € 
19. Ubicar un servei de bar no itinerant amb lavabos al recinte del parc del Palmar.
L'estil seria senzill tipus guingueta de platja, però amb durada tot l'any. 75.000 €
Comentari tècnic: la instal·lació d'un mòdul de bar al palmar dependrà que algú vulgui 
optar a la concessió i explotació de la possible activitat. Fins ara no ha estat així.  
20. complementar la instal·lació de cartelleres i reparar les existents
per millorar la difusió d'activitats d'entitats i col·lectius  10.000 € 
21. camp de bàsquet públic obert a tothom, arreglant la tanca
i les instal·lacions de l'aparcament inferior de La Salle  135.000 € 

22. Arranjar les voreres dels laterals del torrent castells,
tant a la banda de la Salle com a la del tennis  60.000 € 
23. Prioritzar l'asfaltat de carrers sencers en comptes
de posar pedaços en aquelles parts malmeses 100.000 €
Comentari tècnic: En la major part dels casos quan s'asfalta, prèviament cal efectuar 
una actuació sobre els serveis urbanístics existents (clavegueram, aigua, llum, etc.) 
amb la qual cosa el pressupost és molt superior a una simple capa d'asfalt.  
24. Netejar pintades i arranjar els passos soterrats per evitar
que s'inundin quan plou impossibilitant el pas 25.000 € 
25. Arreglar el màxim nombre de sots a les voreres
que permeti el pressupost 200.000 € 
26. Ampliar el parc infantil de la plaça Nova, tapar forats de la sorra
i arreglar els tancats i la font 35.000 € 
27. Netejar i pintar els bancs del poble  20.000 € 
28. Millores i reorganització de les places Oriol Martorell i Joan Font 67.000 €
Proposta 1: proposem realitzar-hi més millores: - a l'àrea de joc infantil (terra de suro): 
anivellar el terra / solucionar les caques dels coloms. - part exterior de sorra: Treure les 
arrels o tapar-les, ja que provoquen caigudes / tapar forats, posar més ombres, afegir 
il·luminació, arrancar arbusts del darrere la font, afegir papereres, posar un sorral tan-
cat, gronxadors. Com que hi entren gossos lliurement proposem declarar pipicà oficial 
la zona de sorra de l'altra banda del carrer Enric Granados, a la pràctica ja s'utilitza com 
a tal però no rep la neteja adient. 
Proposta 2: En el c/ Enric Granados, entre c/ de la plaça i c/ riera de premià hi ha un 
parc a tres nivells per al qual es proposa: - millorar l’enllumenat (pobra a la nit) - arre-
glar els bancs, - reparar el terra, ple de forats. - Habilitar un pipicà, en qualsevol dels 
nivells (seria suficient posar una tanca en el nivell superior (sense ús) - Eliminar el mur 
entre els dos nivells superiors (està en mal estat i obriria l’espai) – posar verd al nivell 
superior.  
29. Arreglar la masia de can Salomó (carrer de la Plaça) perquè els
ciutadans hi puguin fer tallers, costellades i activitats de tots tipus  200.000 € 

30. Ajuts a la maternitat. Projecte adreçat a famílies amb fills entre els 0 i 3 anys
amb mancances econòmiques. A través de farmàcies per a la dispensació de llet
maternitzada i productes higiènics per a nadons i amb un establiment
d'alimentació per la compra de bolquers 36.000 €
Comentari tècnic: la proposta original "ajuts directes xec nadó, o beneficis fiscals a 
famílies amb nounats, variables en funció de renda. Es podria aplicar amb sol·licitants 
amb fills de menys d'un any i fer una mena de barem" no pot formar part del llistat de 
votació tal com va ser redactada. Segons la valoració tècnica del departament de Ser-
veis Socials cal reformular la proposta per fer-la viable.  
31. Ajuts a l'adquisició d'ajudes tècniques. Les persones de més de 65 anys
amb una discapacitat reconeguda no poden accedir als ajuts PUA
de la Generalitat 10.000 € 
les persones de més de 65 anys amb una discapacitat reconeguda no poden accedir 
als ajuts pUa de la Generalitat que van dirigits només a persones amb la discapaci-
tat reconeguda abans d'aquesta edat. per això es podria establir una línia d'ajuts per 
subvencionar determinats articles, caldria establir els requisits econòmics i de disca-
pacitat d'accés, el finançament màxim i els tipus d'articles a finançar. Es pot agafar 
com a model els ajuts pUa de la Generalitat i valorar la participació del departament 
corresponent de l'ajuntament, associacions de malalts i persones amb dependència i 
professionals del sector de l'ortopèdia i ajudes tècniques. http://web.gencat.cat/ca/
tramits/tramits-temes/ajuts-del-programa-datencio-social-a-les-persones-amb-disca-
pacitat-pUa?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
32. Disposar d'un pla d'ajuts regulars destinats a millorar l'accessibilitat dels
habitatges particulars: ascensors, cadires puja escales, rampes... 50.000 € 
Seguir l'exemple del pla executat a la ciutat de Barcelona: http://www.bcn.cat/consor-
cihabitatge/files/1477075.pdf 
33. tallers grupals de socialització per a nens i nenes amb problemes de socialització
originats per la diversitat (nens amb l'etiqueta sigui quina sigui) 14.000 €
No podem deixar que cap nen se senti que no encaixa enlloc, tots els nens han de ser 
feliços, sobre tot perquè algun dia han de ser adults feliços. (proposta del grup de ma-
res/pares de necessitats educatives especials o especifiques)  
34. Ajuda i assessorament per a famílies amb infants amb necessitats
especials (NEE). xerrades, teràpies de grup, intercanvi d'experiències 18.000 €
35. Suport a les famílies en risc d'exclusió, incrementant la partida "suport
a les famílies" en 200.000 € donada l'excepcionalitat de la situació
actual de pobresa i els càlculs de necessitats fets
per l'informe de pobresa de Premià Social 200.000 €
Comentari tècnic: En 2017 l'ajuntament ja ha previst incrementar el pressupost dedicat 
a la cobertura de necessitats bàsiques detectades d'alimentació, higiene i habitatge 
(inclòs subministraments).  

36. incorporar Equips DEA (desfibril·lador extern automàtic) als cotxes patrulla
de la Guàrdia urbana. Amb la formació adient podem
fer de Premià un espai cardioprotegit  2.864 €
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37. Subvencionar cinema i espectacles a Premià per potenciar
el comerç local  60.000 € 
38. Adquirir una gran carpa per la realització d'esdeveniments
a l'aire lliure 40.975,57 €
Serviria per: - Fer fires d'entitats - Fer fires comercials quan el temps no permet fer fires 
convencionals. - Fer "salons gastronòmics". - Fer exposicions temporals. El principal 
benefici seria treure profit a l'espai públic durant els mesos de tardor i hivern perme-
tent la realització d'activitats en "temporada baixa".  
39. Adquirir 20 carpes per a la realització d'activitats diverses al municipi 11.980 €
podrien fer-se servir per fires de comerç al carrer, entitats, activitats, punts d'informa-
ció... permetrien: - millorar estètica de les fires al carrer. - Dinamitzar les activitats al 
carrer durant tot l'any, ja que aportarien millor protecció davant del vent i el fred. - Orga-
nitzar esdeveniments a iniciativa de l'ajuntament per amortitzar la inversió. - Generar 
recursos al municipi mitjançant un servei de "muntatge de fires".  
40. Nous plans d'ocupació 94.137,79 €
Comentari tècnic: S'han previst 10 contractes  
41. Promoció turística de la ciutat a través de la gastronomia i aprofitant
l'impacte del Desembarcament Pirata. concurs de receptes 3.000 €
Comentari tècnic: El concurs de receptes hauria de ser formulant alguna de les receptes 
tradicionals que estan documentades.  
42. Estimular el comerç a Premià. Subvencionar determinades taxes municipals
al petit comerç de Premià durant els primers anys de funcionament i destinar
una major part del pressupost a les associacions de comerços de Premià per
desenvolupar més activitats al carrer que incrementin l'afluència de públic
a la zona i tasques de màrqueting a les poblacions dels voltants per atreure
clients al municipi 40.000 €
Comentari tècnic: respecte al primer punt, per executar-la ha de formular-se necessà-
riament via subvenció i prenent criteris objectius que siguin conformes a una finalitat 
de bé social, promoció social o cultural. per aquesta raó es proposa una línia de sub-
vencions de 30.000 € per a empreses de menys de tres anys d'antiguitat. pel que fa al 
segon punt, s'ha previst un increment de 10.000 € i cal reformular la proposta per tal 
que sigui de concurrència competitiva i per tant hi puguin concórrer totes les associa-
cions de comerç del municipi.  

43. Fer més atractives, netes i accessibles les platges i amb activitats
lúdiques familiars per dinamitzar-ne el tipus de públic  120.000 € 
44. Fer un estudi previ de viabilitat i un pla especial per crear un Eco Parc: un parc
central interurbà, amb granja escola autosostenible, refugi d’aus
de pas i altres serveis de lleure mancomunats amb pobles veïns 12.000 €
la granja ha de ser real i auto sostenible basada en la cessió de terrenys a persones 
que vulguin fer de pagesos. al mateix temps s’han de comprometre a deixar-la visitar 
i estar al servei de les escoles. Cal encarregar estudi i propostes a urbanistes, entitats 
ecologistes o similars.  
45. crear espais públics exclusius per a gossos per tal d'eliminar-los de les zones
d’esbarjo infantils. Definir el nombre d’instal·lacions necessàries i la periodicitat
de les higienes i reposició de materials segons el cens
de la població animal que consta a l'Ajuntament 39.500 €
Comentari tècnic: aquesta proposta ha estat incorporada parcialment ja que la propos-
ta original incorporava un carnet de soci a preus assequibles (veure argumentació en 
el llistat de propostes no incorporades a la votació).  
46. instal·lar noves papereres i dispensadors de bosses per recollir les deposicions
dels gossos en els espais exclusius per ells. campanya de conscienciació
ciutadana-Poble Net. tinença responsable d’animals 10.000 €
Comentari tècnic: Fa dos anys es va dissenyar una campanya de tinença responsable 
d’animals, incidint en els espais que es permet que els gossos facin les seves necessi-
tats, així com amb l’obligació de recollir els excrements de la via pública per part dels 
propietaris.
la campanya continua sent vigent amb la difusió de díptics per diferents punts del mu-
nicipi per part d’agents cívic i un agent mediambiental, responent aquesta proposta, 
s'ampliaria la campanya.
respecte als dispensadors de bosses, anys enrere s’havien instal·lat a la via pública, 
però l’experiència que tenim és que se’n feia un mal ús. 
actualment ja hi ha dispensadors de bosses a les zones habilitades per a l’esbarjo de 
gossos, i considerem que no és convenient ubicar més elements a la via pública, per 
una banda per no ocupar l’espai amb massa elements, i per altra perquè és una res-
ponsabilitat dels propietaris de gossos i per tant ells mateixos han de proveir-se dels 
elements necessaris per retirar els excrements de la via pública.  
47. incrementar la neteja del Passeig Marítim  27.463 € 
48. Educació de gossos i propietaris. campanya de civisme al carrer consistent en
l’oferta de formació per a propietaris de gossos. Possible voluntariat en
l’ensinistrament, es pot fer els caps de setmana en espais públics.
Donar un distintiu per als gossos educats. cartellera de promoció amb
els mitjans de l’ajuntament 1.600 €
Comentari tècnic: Considerem que la proposta és viable a través d’una entitat pro-
tectora.
Els tallers solen durar 4 caps de setmana, es solen fer en grups reduïts de 5 gossos i un 
màxim de dues persones per animal.
a banda dels tallers d’educació canina, també ofereixen xerrades sobre tinença res-
ponsable i sensibilització, i cursos més específics sobre com modificar la conducta 
davant les pors, agressivitat...   

49. Gestió integral dels gats del carrer 14.000 €
Comentari tècnic: la proposta original “animals sense casa” plantejava la creació 
d'una protectora d'animals que aculli tot tipus d'animals abandonats (gossos, fures, 
conills... però prioritari gats) i col·laboració amb persones grans o infants amb necessi-
tats específiques amb l'objectiu de potenciar l'adopció d'animals envers la seva com-
pra. a més plantejava la creació d'un espai habilitat als afores del poble per a coloms i 
tórtores on es pugui controlar la població.
Tècnicament es considera que no disposem de terreny suficient per habilitar un espai 
on poder recollir i acollir els diferents animals abandonats. Des de fa anys el servei de 
recollida i acollida d’animals perduts o abandonats es fa mitjançant el Centre d’ani-
mals d’acollida d’animals Domèstics del Consell Comarcal del maresme. 
actualment, hem d’incidir més amb els gats del carrer fent-ne una gestió integral, a 
través d’una entitat protectora, que inclogui el control sanitari (esterilitzacions, des-
parasitació...), el manteniment del recinte a nivell de neteja i alimentació... En total hi 
ha 10 colònies definides en tot el territori, entre les quals es troba la gatera que es va 
construir l’any passat. 
respecte la població d’aus, es trasllada la proposta i s’unifica amb la proposta “Dis-
seny d'un pla d'actuació de sobre població d'aus”.  
50. Disseny d'un pla d'actuació de sobrepoblació d'aus. identificació i recol·locació de
nius que es troben ubicats en zones perilloses com cablejat elèctric, façanes, etc.
creació d'un espai habilitat als afores del poble per a coloms i tórtores
on se’n pugui controlar la població 1.500 €
Comentari tècnic: respecte a la sobrepoblació d’aus, actualment l’empresa contractada 
pel servei de control de plagues està realitzant un cens de la població d’aus (columba 
livia, gavià argentat, cotorra de pit gris i tórtora turca ) amb un equip d’ornitòlegs, per 
veure la seva distribució i identificar els punts on poden esdevenir una problemàtica. 
En cas de detectar-se problemàtica, assessorar l’ajuntament en relació als mètodes de 
control més adients. l’atenció d’aus no protegides i la recol·locació de nius, s’hauria 
de fer a través d’un conveni, per exemple amb l’institut Català d’Ornitologia.  
51. Posar bancs amb respatllers al passeig Marítim  6.000 € 
52. instal·lar armariets (taquilles) a la platja i crear un carril permanent
de natació d'aigües obertes 0 €
Es tractaria d'un carril per poder nedar que aniria d'espigó a espigó de la platja de la 
Descàrrega, consistiria doncs en un carril de 300-350 metres de llarga, delimitats amb 
boies cada 50 metres i uns 100 metres mar endins.  
53. instal·lar 3 línies de vida més a la platja i dissenyar una campanya de sensibilització
envers la gent gran i persones amb mobilitat reduïda per facilitar l'accés
a les platges integrant la seva experiència i propostes al projecte 20.000 €
Comentari tècnic: En relació a la zona de bany, en funció de la dinàmica de la sorra, 
s’intenten adaptar al màxim a les persones amb mobilitat reduïda, instal·lant passeres 
i línies de vida en les diferents platges per tal de facilitar l’entrada i sortida a la zona de 
bany. També oferim el servei de cadira amfíbia a la platja de llevant, on hi ha una zona 
d’aparcament reservat.
Es proposa instal·lar tres línies de vida més al llarg de les platges.  
54. incrementar el pressupost dedicat a l’inventari, protecció i difusió
de la vegetació i animals autòctons 56.000 €
Disseny d'un pla de recuperació de la vegetació autòctona (parcs, carrers i jardins). 
plantació d’arbres resistents a les plagues, substitució dels plataners per lledoners o 
similars. protecció de la pollancreda del Gas. Creació de petits ecosistemes amb flora 
del país a la platja i al poble. Substitució d’espècies invasores. posar nom i descripció 
a l’arbrat per difondre el seu coneixement. Treure plantes invasores del passeig de la 
platja. proposar al masnou que faci el mateix i senyalització amb nom de les espèci-
es naturals que han sobreviscut. valoració el preu dels cartells. instal·lació de refugis 
d’aus als arbres i edificis públics especialment a les escoles de premià de mar segons 
els models europeus. protecció dels falciots, orenetes, gafarrons i ratpenats. implica-
ció de les escoles. inventari dels animals urbans. Fer espais de protecció de les sargan-
tanes en els espais públics. parets amb forats i rugositats. publicar un plànol amb la 
seva ubicació i una guia per donar a les escoles a publicar per l’ajuntament. 
Comentari tècnic: El pla director i l'inventari de verd va ser actualitzat i presentat l'any 
passat (2015). actualment ja s’estan fent accions de preservació i recuperació de fauna 
lligada els espais verds urbans i tots els punts que s'exposen en aquesta proposta són 
criteris bàsics a l'Àrea de medi ambient.  
55. Espai cardioprotegit. Ubicar un desfibril·lador al centre cívic
per atendre urgències d'infarts 2.400 €
Comentari tècnic: Junt amb el desfibril·lador, recomanem fer una formació a les perso-
nes que hi treballen i a un grup d’usuaris de les diferents entitats.  
56. creació d’horts urbans permanents o temporals 12.000 €
Ús d'espais sense ús com a horts urbans ecològics sense ànim de lucre i que respectin 
l'entorn. Els llocs per desar les eines han de tenir el mateix format i van a càrrec de 
l'usuari així com l'aigua de reg (prioritàriament pluvial).  
57. Posar arbres als parcs que no tinguin gaire o gens d'ombra  4.200 € 
58. instal·lar al passeig Marítim 2 Wc durant tot l'any:
un davant del Palmar i l'altre davant de l'antic restaurant Bellamar  5.000 € 
59. Netejar els grafits de tots els edificis i instal·lacions
públiques del poble 5.000 € 
60. Netejar i regar més sovint els carrers de Premià per
tal d'eliminar els orins de gos 179.000 € 
Comentari tècnic: la contracta actual limita certes àrees on no es neteja amb aigua (zo-
nes la Salle, Camp de mar, àrees adjacents, nucli antic…) la proposta consisteix en 1 
conductor i un peó amb camió cisterna, de dilluns a divendres i dissabtes alterns, fent 
el reg dels vials en jornada diürna (6 a 13 h) per arribar a tots els punts del municipi. 
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61. instal·lar un tancat o jardinera que delimiti les illes de contenidors
per evitar que es llenci la brossa a l'espai públic 32.000 €
Comentari tècnic: El tancament de fusta no és viable per les maniobres de càrrega i descàrrega 
dels contenidors, la viabilitat estaria en la col·locació de jardineres, delimitant les àrees, tot 
evitant que els contenidors siguin desplaçats i creant noves propostes verdes. S'ha pressupos-
tat delimitar 20 àrees de contenidors amb jardineres GiTma amb diferents plantes arbustives.
62. Netejar els contenidors de brossa per dins i per fora per
evitar olors i mosquits  47.377,45 € 

63. crear una tarifa reduïda al centre Esportiu Municipal (cEM)
per a discapacitats menors de 14 anys 28.800 €
(proposta sorgida del grup de pares i mares amb nens amb nee de premià de mar)  
64. Organitzar activitats al carrer un cop al mes (excepte juliol i agost)
per dinamitzarel centre Esportiu Municipal (cEM) tallant el trànsit de vehicles en
el tram comprés entre el carrer Francesc Mas i Abril i el carrer dels Batlles
i carrer dels Pescadors 10.000 € 

65. innovació pedagògica Escola Bressol Municipal: convertir
el pati de l'escola en un jardí 50.000 €
l'equip educatiu de l´Escola Bressol municipal vol adaptar-se als nous models pedagò-
gics. proposem renovar els nostres espais i materials perquè els infants visquin en un 
entorn el més natural possible convertint el pati de l’Escola Bressol en un jardí amb una 
bona distribució, materials el més naturals possibles, un espai d’hort i un canvi de sorra.
66. Atenció a les Necessitats Educatives Especials (NEE). creació d'un grup
de suport de vetlladores a les escoles públiques del municipi per
suplir les franges que no depenen del Departament d'Ensenyament
(excursions, menjador i colònies) 18.000 €
D'aquesta manera es vol garantir que els nens i nenes amb Necessitats Educatives 
Especials (NEE) puguin participar amb total garantia i normalitat d'aquestes activitats. 
(proposta sorgida del grup de pares i mares amb nens amb nee de premià de mar)  
67. Atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (AAcc): Organitzar
quinzenalment tallers científics i/o tecnològics perquè els nens i nenes amb
necessitats educatives específiques puguin tenir un espai de trobada,
on relacionar-se amb nens amb la seva mateixa casuística,
en un entorn estimulant per a ells 18.000 €
Els nens i nenes amb altes capacitats no tenen cobertes al 100% les seves necessitats 
educatives dins del context escolar. (proposta sorgida del grup de pares i mares amb 
nens amb nee de premià de mar). 
Comentari tècnic: s'han unificat les propostes: "Tallers quinzenals per atendre els nens 
amb necesitats educatives específiques (aaCC)" i "atenció a les aaCC".  
68. incrementar en 100.000 € el pressupost destinat a beques de menjador escolar,
activitats extraescolars i quotes d'educació de l'escola de música,
l'escola d'adults…  100.000 € 
69. tallers preventius d’assetjament ecolar. tallers adreçats a alumnes,
pares i educadors per conscienciar sobre el tema 3.000 €
(proposta del grup de pares i mares amb nens amb necessitats educatives espècials o 
específiques)  
70. invertir 50.000 € en millores a les diferents escoles públiques 50.000 €
proposta elaborada per la Federació d'ampES per solucionar deficiències actuals en 
aquests equipaments (inundacions de patis, manca de material, persianes en mal es-
tat, aïllament tèrmic...)  

71. Organitzar concerts d'estiu a l'aire lliure als patis de can Salomó durant 9 dies
(entre juliol i principis de setembre) i amb grups de petit format o cantautors,
que seria l'adequat pel tipus d'espai 35.000 € 
72. Adquirir dues pantalles acústiques per millorar l'audició
de l'escenari de l'Espai l'Amistat i altres espectacles a l'aire lliure 26.975,52 €
proposo l'adquisició de dues pantalles acústiques per millorar l'audició a l'escenari de 
l'Espai l'amistat, així com per a concerts i espectacles a l'aire lliure. Trobareu una des-
cripció al següent vídeo http://ht.ly/Jr7X3012ljl, imatges i dimensions a http://ht.ly/
ObK93012nwv, característiques tècniques http://ht.ly/BsBu3012m5l i el pressupost 
d'una pantalla a http://ht.ly/b3oG3012mir. Serien molt útils tant per escoles, festes 
socials, concerts (tant a l'aire lliure com en espais amb molta o poca reverberació). El 
fet de tenir-ne 2 permetria més disponibilitat i també, de poder ajuntar-les, donarien 
cobertura a tota una orquestra. El material es podria desar al magatzem que té cultura a 
la plaça Salvador moragas i estar a càrrec de la brigada. aquestes conxes vindrien a co-
brir la demanda que vàrem fer de conxa acústica per a l'Espai l'amistat abans del 2011.  
73. centre comprensió Premià de Mar, espai que permet comprendre la història,
geografia, economia i la societat de Premià de Mar
a partir del seu passat, el seu present i la projecció de futur 52.000 €
No és un museu ja que no es centra en peces sinó en conceptes que permeten al visi-
tant conèixer la ciutat com a visitant o resident, sigui originari de la població o nouvin-
gut. va dirigit a totes les edats amb un ànim didàctic i divulgador i pretén crear interès 
i comprensió dels trets definitoris de la vila. pretén donar a la població de premià un 
servei cultural que li permeti entendre la ciutat on viu facilitant la cohesió social, la 
identificació cultural amb el país al mateix temps que presenta de forma entenedora 
l’entorn i la dinàmica social que ha portat al premià de mar tal com avui el coneixem. 
El centre pretén projectar cap al futur els valors de treball, cultura i iniciativa que han 
permès superar els grans reptes del passat.  
74. Programar un cicle de dansa d'octubre a maig d'un espectacle al mes de
qualsevol disciplina de dansa: clàssica, contemporània, hip-hop, etc.  42.000 € 
75. Organitzar un cicle de cinema a la fresca durant els mesos d'estiu a la plaça dels
Països catalans: 2-4 pel·lícules al mes, entre setmana, no caldria
que fossin estrenes i temàtic  11.000 € 

76. creació d'un consell d'iniciatives de Premià de Mar per a la redacció d'un pla de
desenvolupament econòmic i de promoció turística de Premià de Mar 20.000 €
Definir un pla estratègic per a premià de mar, el marc d'actuacions per als propers 
20 anys, mitjançant un projecte participatiu. aprovar el pla estratègic en unes jorna-
des afavorint que les entitats hi donin suport. El compondrien entitats econòmiques, 
culturals, socials i persones particulars amb capacitats específiques. Treballarien tots 
els àmbits d'actuació: econòmic, social, medi ambiental, territorial, etc. Creació de 
la subcomarca del maresme Sud, àrea mancomunada, o federació de municipis que 
planifiqui i ordeni els serveis comuns, coordini l’urbanisme i pressioni altres adminis-
tracions amb més força.  
77. Organitzar una Fira d'Entitats per promoure l'associacionisme i la col·laboració
entre entitats i ciutadania amb activitats com: cuines del món, balls del món,
degustació gratuïta de cuines del món. concerts. tallers de percussió
i artesanies del món. teatre. Activitats infantils i familiars.
Exposicions. conferències. Documentals...  15.000 € 
78. crear la figura de regidor de barri: a cada barri s'assigna un regidor, aquest rebrà
un cop cada 15 dies (o setmanal) en una oficina del barri assignat, els veïns
i veïnes, entitats, empreses, etc. per tal que manifestin els seus dubtes,
suggeriments, queixes..., es tracta de fer més proper l'Ajuntament.
L'horari pot ser de tarda per tal que hi pugui anar més gent 0 €

SErvEiS TErriTOrialS SErvEiS SOCialS variS

prOmOCió ECONòmiCa mEDi amBiENT ESpOrTS

ENSENyamENT CUlTUra alCalDia

com votar del 17 al 30 d’octubre
Si esteu empadronats a premià de mar i teniu més de 16 anys,
podreu votar les propostes que més us agradin,
fins a un màxim de 5.

On votar
• A internet, a governobert.pdm.cat
• Al Centre Cívic
• A la Biblioteca Municipal
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Els treballs de poda de l’arbrat
de Premià s’adapten
als nous temps
el pròxim mes de novembre s’inciaran els treballs de poda de 
l’arbrat de premià de mar. enguany, aquesta tasca manté la 
tendència d’un canvi de criteri allunyat de la poda tradicional i 
adopta solucions més d’acord amb els conceptes de sostenibili-
tat, eficiència i foment de les espècies més adequades per sobre-
viure en un entorn totalment urbà. d’aquesta manera, s’acaba 
amb la poda heretada de l’àmbit agrícola, però ineficaç per a 
entorns eminentment d’asfalt, que consistia a escapçar pràctica-
ment totes les branques dels arbres, deixant el tronc despullat.

així, amb aquest nou criteri, el que es vol és podar el que és 
estrictament necessari, i fer-ho per aconseguir protecció natural 
contra l’efecte dels raigs solars sobre les façanes dels habitatges, 
propiciar la creació d’un efecte “túnel verd” afavorint la connec-
tivitat i, d’aquesta forma, millorar el microclima del carrer.

les feines de poda selectiva començaran amb dues de les es-
pècies més esteses als carrers de premià de mar, el Ligustrum 
lucidum i el Morus alba. un cop finalitzi la poda en brocada 
d’aquesta última espècie, al mes de desembre, s’iniciarà la poda 
de manteniment de la resta de l’arbrat, uns treballs que s’allar-
garan ben bé fins a finals de febrer. aquestes tasques inclouen la 
poda de branques mortes, branques amb perill de caiguda o que 
puguin afectar façanes, enllumenat públic o senyalització viària. 
així mateix, està previst que al llarg de tot l’any es facin tasques 
continuades de poda, sempre que sigui necessari, respectant en 
la mesura del possible el seu propi recorregut natural.

El nou sistema de poda permet la creació de túnels verds

T= 38°C T= 26°C

L’apuntalament de l’edifici
on va tenir lloc l’explosió
durarà 2 mesos
Un cop finalitzats els treballs hi podran entrar els tècnics, 
els pèrits i les companyies asseguradores per determinar 
les reformes que cal fer
el matí del 18 de setembre, es va produir una 
explosió en un habitatge del segon pis del nú-
mero 196-198 de la Gran Via, fet que va provo-
car dues víctimes mortals (una d’elles després 
de dues setmanes d’hospitalització) i 16 perso-
nes ferides. en el moment de tancar aquesta 
edició, les causes del sinistre encara es desco-
neixen i hi ha una investigació oberta que es 
troba sota secret de sumari.

arran de l’explosió, les famílies de l’edi-
fici on va tenir lloc l’accident, d’elisenda de 
montcada número 39 i les primeres portes 
de Gran Via número 192 continuen sense 
poder tornar a casa. l’edifici on es va produir 
l’explosió presenta danys estructurals i s’està 
apuntalant per poder-ne garantir la seguretat 
abans de començar els treballs de reparació. 
una zona de l'edifici té el sostre i el terra tan 
malmesos que no es podrà apuntalar i això 
ha provocat haver de buscar una solució alter-
nativa, basada en la col·locació de columnes 
i bigues de ferro. aquest canvi, si bé d'entra-
da suposa un endarreriment sobre el temps 
inicialment previst per a l'apuntalament, a 
la llarga aquest temps es recuperaria ja que 
aquests treballs servirien de base per a la pos-
terior rehabilitació de l'edifici.

els altres dos edificis es van desallotjar per 
precaució perquè són contigus de l’afectat, 

però no presenten danys estructurals. un cop 
aquest edifici estigui estabilitzat, els veïns dels 
2 edificis contigus podrien tornar a casa.

Atenció a les persones afectades
des del primer moment, l’ajuntament ha ofert 
atenció social, psicològica i jurídica a les per-
sones afectades, alhora que s’ha facilitat allot-
jament, roba i material de primera necessitat 
a qui ho necessitava. durant les primeres 
setmanes, tot i que bona part de les persones 
afectades van preferir allotjar-se a casa de fa-
miliars o d’amics, hi va haver diverses famílies 
que van estar allotjades a l’hotel Sorli emoci-
ons de Vilassar de dalt, gràcies a l’oferiment 
de l’establiment de posar habitacions a dispo-
sició de qui ho necessités sense cost. a poc a 
poc, s’han anat trobant habitatges de lloguer 
temporal per a les 36 famílies mentre no pu-
guin tornar a casa seva. en el moment de tan-
car aquesta edició la majoria ja n’havien trobat 
i l’ajuntament continuava treballant amb la 
resta, per trobar una solució el més aviat possi-
ble i adequada a cada un dels casos. 

diverses administracions han ofert el seu 
suport a l’ajuntament, alhora que entitats, co-
merços i ciutadania han col·laborat a través de 
diverses accions i donatius per ajudar a les per-
sones afectades.

Treballs d’apuntalament a l’edifici sinistrat de la Gran Via
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Els ciutadans debaten sobre
la millora de la mobilitat a
Premià de Mar
les aportacions de la sessió participativa del 15
de setembre serviran perquè el pla de mobilitat
urbana i sostenible compti amb una diagnosi final
el passat 15 de setembre es va dur a terme una sessió participativa sobre el pla de mobilitat ur-
bana i sostenible (pmuS) que l’ajuntament està promovent, amb el suport de la diputació de 
barcelona. en aquesta jornada, concretament, es va presentar la diagnosi del pla de mobilitat i 
es va debatre sobre els resultats obtinguts durant el període de recerca. un cop incorporades les 
aportacions de la ciutadania, es treballa ara per realitzar una diagnosi final i donar a conèixer 
unes primeres propostes de millora que seran sotmeses a un segon debat.

els pmuS són una eina per a la planificació de la ciutat que persegueix objectius força transversals: 
millorar la qualitat de l'espai públic, racionalitzar el consum d’energia, reduir la contaminació atmos-
fèrica, millorar la seguretat viària i optimitzar els serveis i les infraestructures del transport. l’objectiu 
d’aquest pla és definir quines estratègies i accions s’han de desenvolupar a premià de mar els propers 
anys per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador. en aquest sentit, cal tenir 
en compte que la mobilitat inclou els desplaçaments a peu, en vehicle privat, en transport públic col-
lectiu o en bicicleta, els aparcaments, la seguretat viària o la qualitat ambiental de la ciutat.

la labor del Servei de mediació contempla també la pre-
venció de conflictes. En aquesta línia, s’han realitzat tallers 
als cursos dels cicles mitjà i superior de les escoles la lió 
i montserrat. En ambdós centres, hi han participat més de 
115 persones (entre alumnat i professorat). També s’ha re-
alitzat un taller de comunicació no violenta a pares i ma-
res de la lió. aviat es duran a terme tallers similars per als 
alumnes de l’Escola Dofí. El Servei de mediació es troba al 
carrer de la mercè,75 i atén tots els dimecres, de 10 a 18 h. 
(Tel. 93 752 04 90 / 628 125 214). per realitzar la sol·licitud 
cal adreçar-se a l’Àrea d’atenció a les persones, al carrer 
de Joan XXiii, 2-8 nau 2, de dilluns a divendres, de 9 a 13 
h, o bé trucant al telèfon 93 741 74 04 o escrivint a l’adreça 
de correu electrònic mediaciociutadana@premiademar.cat

durant els tres primers trimestres de 2016, 
l’equip del Servei de mediació ciutadana ha 
intervingut des de la gestió alternativa en els 
conflictes en 15 casos, dels quals s’estan bene-
ficiant, directament 40 persones i indirecta-
ment, més de 400.

les tipologies més presents han estat, en 
primer lloc, aquells conflictes que s’originen a 
les comunitats de veïns i en concret, derivats 
de les molèsties generades per sorolls, humi-
tats i malentesos. Segueixen els conflictes dins 

les famílies, on les desavinences per assump-
tes d’herència i per qui té cura de les persones 
grans deriven en conflictes que el diàleg i la 
coresponsabilitat poden desencallar.

a més a més, i conjuntament amb altres ser-
veis municipals, entitats i agents autonòmics, 
el Servei de mediació ciutadana de l’ajunta-
ment de premià de mar s’ha posat a disposició 
de totes les parts implicades en les diferents 
problemàtiques que convergeixen en la plaça 
de la Sardana.

la primera fase de construcció de la plaça Salvador moragas, 
consistent en la part soterrada, s’ha finalitzat aquest estiu. des 
de primers de juliol, aquests espais s’han convertit en els nous 
magatzems per a la brigada d’obres, la brigada de jardineria i el 
Servei de cultura, per guardar-hi material divers. en total, s’ha 
habilitat una superfície útil de 1.000 m2. el cost de l’obra s’ha 
apropat als 900.000 euros.

d’altra banda, ja s’ha iniciat el procés de licitació de la segona 
fase d’aquesta obra, que servirà per urbanitzar la part exterior 
de la plaça. el projecte va ser triat per part dels veïns d’entre 
dues opcions diferenciades.

El servei de mediació intervé en 15 casos
durant els primers tres trimestres de 2016

Els magatzems municipals
de la plaça Salvador Moragas,
en marxa

la gestió de l’equip de mediació ha beneficiat prop de 400 persones

Ja s’ha endegat el procés per urbanitzar
la superfície de la plaça

Sessió participativa sobre el Pla de mobilitat celebrada el 15 de setembre Material als magatzems municipals de la plaça Salvador Moragas
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Premià ja compta amb el Servei d’intermediació
en Deutes de l’Habitatge
a mitjans de setembre va posar-se en marxa a premià de mar el Servei d'interme-
diació en deutes de l’Habitatge (SidH), fruit d’un conveni de col·laboració amb la 
diputació de barcelona. es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament 
i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per afrontar el deute 
hipotecari del seu habitatge habitual. l’objectiu és evitar, en la mesura del possi-
ble, i a través d’una intermediació amb la seva entitat financera per renegociar els 
deutes, la pèrdua de l’habitatge per causes d’impagament de préstecs hipotecaris. 

el seu àmbit de cobertura és la ciutadania de premià de mar i també la dels 
municipis veïns d’alella, el masnou, premià de dalt, teià i tiana. l'atenció es 
fa des de l'oficina d’habitatge de premià de mar, ubicada a l’antiga Fàbrica del 
Gas, al carrer joan XXiii 2-8 en horari de 9 a 13 h. el SidH és un servei que 
presta la diputació de barcelona, en col·laboració amb l’agència de l’Habitat-
ge de catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals, i amb la participació 
dels col·legis d’advocats.

Quins serveis presta el SiDH?
informació
informació sobre les opcions exis-
tents per afrontar els problemes de 
pagament del deute hipotecari i per 
redreçar la situació.

Assessorament
assessorament personalitzat sobre 
les mesures de reestructuració del 
deute hipotecari.

Proposta
Definició conjunta d’una proposta 
de solució que faci compatible el 
manteniment de l’habitatge amb la 
situació econòmica actual.

intermediació 
mitjançant OFiDEUTE intermediació amb 
les entitats financeres per a l’acceptació 
de les propostes de solució acordades.

Derivació
Derivació al Servei d’Orientació Jurí-
dica (SOJ) per a la sol·licitud d’assis-
tència jurídica gratuïta en casos de 
procediments judicials oberts.

Més informació
Oficina d’habitatge
de premià de mar
Horari: 9 a 13 h
Nau 1 de l’antiga Fàbrica del Gas.
 Carrer Joan XXiii, 2-8. premià de mar
93 741 74 04 ext. 2612
habitatge@premiademar.cat 

la bona acollida del taller de l’aula 
oberta, que s’ha portat a terme al llarg 
del curs escolar 2015/2016, ha portat 
la regidoria d’ensenyament a donar-li 
continuïtat durant aquest nou curs. 
l’aula oberta de premià de mar és un 
recurs d’atenció a la diversitat, adreçat 
a joves d’entre 14 i 16 anys, col·lectius 
que sovint presenta problemes con-
ductuals o d’adaptació a l’entorn es-
colar ordinari, que han estat derivats 

des de Serveis Socials o dels centres de 
secundària del municipi. el principal 
objectiu del taller és afavorir la igual-
tat d’oportunitats dels adolescents i a la 
vegada, fer una intervenció preventiva 
fora de l’horari escolar. els alumnes 
que hi han participat han expressat que 
han sentit en tot moment el suport que 
els ha donat l’especialista encarregat 
d’impartir el taller. el 90% dels alum-
nes té previst continuar formant-se.

el circuit de museus tèxtils i de moda de cata-
lunya ha treballat en la producció de l’exposició 
“tot plegat. un retrat de la catalunya tèxtil con-
temporània”. Format pel museu de l’estampació 
de premià de mar, el centre de documentació i 
museu tèxtil de terrassa i el museu d’arenys de 
mar, el circuit proposa un recorregut al voltant 
de la indústria tèxtil catalana des de 1888 fins 
a l’actualitat. es tracta d’un projecte vinculat a 
l’actuació del Fons tèxtil catalunya on line, una 
base de dades que recull una selecció de peces 
dels tres museus i que dóna continuïtat a les ac-
tivitats iniciades el 2013.

amb l’exposició “tot plegat” i el projecte de 
difusió digital on line es vol donar a conèixer al 
gran públic el ric patrimoni que conserven els tres 
museus tèxtils: mostres, mostraris, peces d’indu-
mentària i altres testimonis que ha llegat més d’un 
segle d’activitat fabril al país. l’exposició permet co-
nèixer el passat del tèxtil a catalunya, fa un retrat 
de la situació actual i esbossa el futur de la indús-
tria catalana. la mostra, d’entrada lliure, compta 
amb el suport de la diputació de barcelona.

l’anem al teatre 2015-2016 va acabar 
la temporada amb un total de 1.350 
alumnes de cicle inicial i cicle mitjà 
que van passar per l’espai l’amistat 
i van poder gaudir d’una obra de te-
atre o dansa. com en els darrers anys, 
l’acollida del projecte ha estat molt 
bona i s’ha decidit ampliar-lo als alum-
nes de 5è i 6è per a aquest curs 2016-
2017, que també podran gaudir d’un 
espectacle de teatre. les propostes es-
collides per aquest curs són: Kissu del 
centre de titelles de lleida, L’endrapa-
somnis de teatre al detall, Les Superti-
etes de les bianchis i El Comte Arnau 
de teatre de l’aurora.

El taller Aula oberta tindrà continuïtat

El Museu de l’Estampació inaugura l’exposició “tot Plegat”1.350 alumnes de
cicle inicial i mitjà
gaudeixen del
teatre a l’Amistat

El recurs d’atenció a la diversitat està adreçat a adolescents
d’entre 14 i 16 anys per afavorir la igualtat d’oportunitats

la mostra es podrà visitar fins
al 8 de gener de 2017

El projecte anem al Teatre
s’amplia aquest curs a
alumnes de 5è i 6è

Participants al taller Aula oberta de Premià de Mar

“Tot Plegat”, un recorregut per la història de la indústria tèxtil catalana

Museu de l’Estampació .MEP
Horari: 
• dissabtes i diumenges d’11 h a 14 h
• dilluns a divendres amb
   reserva prèvia
• Visites concertades per a grups

inf: museu@premiademar.cat 
Tel: 937529197 

Entrada lliure
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la mostra “d’un temps, d’un país”, del 
jove artista premianenc pol peiró, pro-
posa viure l’experiència de la política a 
través del dibuix i documentar molts 
d’aquells moments, personatges i llocs 
que, sumats, donen una visió subjecti-
va d’aquesta etapa de la història de cata-
lunya. es tracta d’un seguiment de l’ac-
tualitat política de manera presencial, 
on ha compartit l’experiència del dibuix 
amb la feina dels fotògrafs de premsa 
acreditats, jugant un paper de reporter 
no oficial i subjectiu que, amb l’estratè-
gia de l’intrús, aconsegueix fer-se un es-
pai entre la institucionalitat. l’exposició 
fa un recorregut des de la signatura del 
decret de convocatòria de les eleccions 
del 27 de setembre fins a l’actualitat. 
peiró ha realitzat els retrats in situ.

La Regidoria d’Ensenyament assumeix la gestió
del casal d’infants Municipal
el ple municipal del passat setembre va aprovar la crea-
ció del casal d’infants municipal. aquests serveis d’ac-
tivitats de lleure, a les vacances escolars dels infants de 
3 a 14 anys (durant Setmana Santa, estiu i nadal) i els 
casalets d’un dia que s’ofereixen durant les festes escolars 
de lliure disposició, es feien fins al curs passat a través 
de la Federació d’ampa de premià de mar. amb l’apro-
vació al ple, l’organització dels casals i casalets passa a 
ser responsabilitat de la regidoria d’ensenyament, sense 
perjudici que se’n pugui externalitzar la gestió. aquest 
traspàs de la gestió s’ha portat a ple amb l’acord previ 
entre la regidoria i la Federació d’ampa dels centres pú-
blics d’ensenyament de premià de mar.

Els casals d’infants permeten que els infants inscrits puguin desenvolupar diferents tipus d’activi-
tats en un entorn proper, que per a alguns poden resultar desconegudes. l’objectiu del servei és pro-
moure activitats socioeducatives, de lleure i preventives, amb la finalitat d’evitar el deteriorament de 
les situacions de risc; donar suport, estimular i potenciar l’estructuració, el desenvolupament de l’in-
fant, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i de lleure, que permeti l’atenció individual 
i en grup d’aquests col·lectius. En esdevenir un recurs de lleure, facilita la tasca que s’està realitzant 
des de les escoles, des de l’atenció primària i des dels altres àmbits professionals d’intervenció amb 
infants i famílies en risc d’exclusió social. El casal ha d’afavorir l’educació integral, activa, ambiental, 
per la pau, per la salut, per una ciutadania global, per la democràcia, la participació i la igualtat.

La importància dels casals i casalets

Premia Actua resol més de
800 incidències

Els patis de la Lió
tornen a obrir
els dissabtes

Actuacions als carrers
de Premià

Balanç de l’equip de neteja
itinerant 

Apropa’t als teatres

el servei premià actua ha resolt durant els primers 
tres trimestres de l’any 2016 més de 800 incidències, 
fetes arribar pels veïns i veïnes de premià de mar a tra-
vés de l’app. en concret, s’han solucionat majoritària-
ment incidències relacionades amb la neteja viària i la 
recollida d’escombraries. també han estat importants 
les actuacions relacionades amb la senyalització viària, 
seguides a distància per intervencions per solucionar 
avaries de l’enllumenat públic i la neteja de platges. 
des de la posada en marxa de l’app, premià actua ha 
canalitzat i resolt més de 1500 avisos realitzats pels 
premianencs. 

coincidint amb l’inici del curs escolar, els patis 
de la lió han tornat a obrir les seves portes els 
dissabtes per tal que infants, joves i famílies pu-
guin gaudir d’un espai de lleure per jugar i fer 
esport. les regidories d'ensenyament i joventut 
continuen apostant per la continuïtat d'aquest 
projecte, que ja va funcionar durant tot el curs 
passat, per tal de facilitar espais de trobada i in-
terrelació que afavoreixin la cohesió social.

des de finals d’agost s’estan duent a terme els treballs 
d’arranjament de les llambordes del carrer de la plaça, 
des del carrer Sant cristòfol fins a sota la Gran Via. les 
obres tenen una durada prevista de tres mesos i, mentre 
durin els treballs, els vehicles no poden circular pel tram 
de carrer afectat. d’altra banda, les darreres setmanes 
s’ha subtti s’ha substituït el clavegueram del carrer doc-
tor Fleming, del tram entre enric Granados i jacint Ver-
daguer i s’ha tornat a asfaltar el carrer fins a la Gran Via.

l’equip de neteja itinerant, en funcionament des d’abril 
a premià de mar, ha presentat el primer balanç de la fei-
na duta a terme. així, la mitjana d’incidències diàries 
resoltes per l’equip s’ha situat en 63, concentrades prin-
cipalment en la recollida de residus a l’entorn dels con-
tenidors i la recollida de mobles abandonats. l’equip de 
neteja itinerant també ha realitzat diferents actuacions 
relacionades amb la recollida d’excrements de gossos, 
buidat de papereres, neteja arran d’actuacions incíviques 
i d’altres intervencions en menor mesura (com ara la ne-
teja de taques o la recollida d’animals morts).

l’activitat apropa’t als teatres ha donat el tret de sorti-
da a la programació teatral de l’últim trimestre de l’any. 
aquesta iniciativa vol atreure l’atenció del públic de totes 
les edats envers les cites teatrals programades per a la 
temporada a partir de propostes artístiques al carrer i als 
espais escènics de la ciutat, l’espai l’amistat i el patronat 
Social premianenc.

#petitsalteatre al Patronat
d’altra banda, el patronat teatre ha decidit renovar la 
seva programació de teatre infantil professional i donar 
prioritat als espectacles de circ i música que resultin 
atractius tant als nens com als pares. es vol consolidar 
una programació de teatre familiar on els pares gaudei-
xin de l'espectacle i no es limitin només a acompanyar 
els infants. els petits també tindran el seu propi cineclub, 
#petitsalcinema. la primera projecció serà el diumenge 
16 d'octubre a les 18.00 hores amb “pas a pas”.

Exposició “D’un temps, d’un país” de l’artista
premianenc Pol Peiró
la mostra es podrà visitar fins al 6 de novembre al museu de l’Estampació

Pol Peiró, segon per l’esquerra, presenta l’exposició a les autoritats

Arranjament de les llambordes del carrer de la Plaça

Activitats lúdiques i esportives al pati de la Lió
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Ciutadania i participació 
encetem aquest nou curs amb el repte d’un procés 
participatiu perquè els premianencs puguin decidir 
quines propostes volen incloure al pressupost del 
2017. durant el mes de juny es va fer la recollida 
de propostes. en total se’n van rebre més de 120, 
una xifra força engrescadora, i un cop analitzades 
pels tècnics i després de descartar aquelles que esta-
ven repetides, que no eren viables o legals o no eren 
competència de l’ajuntament, han quedat en una 
vuitantena. d’entre aquests, ara toca escollir les gua-
nyadores (o guanyadora segons el pressupost, ja que 
el topall és de 200.000 €). paral·lelament, tenim 
entre mans el procés participatiu per elaborar un 
pla de mobilitat del nostre municipi, del qual ja s’ha 
fet una primera sessió que va comptar amb força 
participants amb ganes de fer nombroses propostes. 
És un altre dels altres reptes importants que tenim 
sobre la taula i que també afecta a tothom, perquè 
tant si som usuaris de vehicle privat, de bicicleta, de 
transport públic, o ens desplacem caminant, tots hi 
tenim molt a dir.

com a equip de Govern, la participació ciutadana 
és una de les nostres prioritats, perquè entenem que 
també ho és de la societat actual. per aquest motiu, 
fem tots els esforços per fer-ho possible. ara convé, 
i l’èxit de propostes rebudes per al pressupost del 
2017 és força positiu, que tots plegats siguem cons-
cients que qui dóna sentit a la participació és la ma-
teixa ciutadania, en aquest cas els premianencs. per 
tant, animem a tothom a decidir quins són els pro-
jectes que voleu que es tirin endavant l’any vinent.

Planifiquem el futur de l’educació a Premià de Mar!
l’inici de curs ens ha portat una molt mala notícia: 
la intenció de tancament de l’escola pública mar 
nova i, ja d’entrada, l’eliminació de les línies de p3 
d’aquest centre. aquest desastre polític deixa palès 
que el poble necessita una planificació global i a mig 
i llarg termini. erc- junts x premià veu urgent l’ela-
boració d’un mapa escolar amb vistes de futur.

el mapa escolar de premià ens hauria de facili-
tar preveure, amb temps i sense improvisacions, 
amb informacions contrastades i fonamentades, les 
fluctuacions de la natalitat i les possibles variacions 
d’escolars. el mapa ens hauria de permetre fer un 
projecte educatiu de poble, en conjunt, i identificar 
els diferents projectes i centres actius.

un mapa escolar hauria d’incloure des de l’escola 
bressol, fins a l’escola d’adults, escoles de música i 
altres elements de formació. Hauria de ser una eina 
de coordinació, d’intercanvi i de foment de l’apre-
nentatge com a filosofia de vida per a una societat 
més crítica i conscient dels reptes de la Humanitat.

un mapa escolar ha d’identificar les necessitats 
educatives especials, sense personalitzar-les, mos-
trar la seva evolució i ubicació, així com els recursos 
que caldrien per atendre-les correctament. 

el mapa hauria d’oferir arguments en contra del 
tancament de qualsevol centre públic, i apostar cla-
rament per l’escola pública, catalana, laica i inclu-
siva. erc – junts x premià insisteix en la creació 
consensuada d’aquest instrument i, en tot cas, im-
pulsem ja el debat de la nostra proposta educativa a 
través del pla estratègic per a premià. cal pensar en 
global i a llarg termini.

El govern reconeix la mala gestió en educació
però pacta amb C’s per blindar la regidora
al ple de setembre vam demanar el relleu al capda-
vant de la regidoria d'educació. durant tot el curs ha 
mancat iniciativa política per lluitar contra la baixa 
matriculació, que ha acabat sent l'excusa per tancar un 
centre públic, la mar nova. la regidora ha rebutjat les 
propostes de l'oposició i no n'ha sabut generar de prò-
pies, a diverses reunions no ha ni parlat, alhora que ha 
amagat informació, mentit, i fins i tot ha arribat a no 
presentar-se a trobades importants al parlament.

Gràcies a la complicitat de c's i pp continuarà 
exercint el seu càrrec. Han estat crítics amb la seva 
gestió però han decidit jugar a la vella política de 
pactes i intercanvis de favors amb el govern per sal-
var-la, intercanviant el seu vot per propostes que ar-
riben tard o poc tenen a veure amb la problemàtica.

per la seva banda, la regidora va seguir la seva tò-
nica habitual: no va parlar per defensar-se al ple ni es 
va presentar a la comissió informativa on es debatia 
la moció. l'alcalde tampoc va ser capaç de donar cap 
argument positiu sobre la seva gestió i es va limitar 
a tirar pilotes fora i culpar l'oposició. tan poca inicia-
tiva ha demostrat el grup de ciu que ni tan sols han 
aconseguit que el seu grup al parlament votés a favor 
de la proposta de resolució per salvar el centre.

cal una regidora que impulsi polítiques educati-
ves actives al municipi tal com fan altres llocs, que 
reaccioni davant el perill de tancament de línies 
públiques i que doni suport des del món local a la 
renovació pedagògica. nosaltres continuarem treba-
llant en aquest sentit, esperem trobar un govern que 
assumeixi el repte.

Manifest de la Diada, 11 setembre 2016
la diada és per a nosaltres un dia per reivindicar 
els drets nacionals i socials del poble de catalunya, 
l’autogovern i el dret a l'autodeterminació.

davant la incertesa a l'estat cal construir un go-
vern alternatiu, amb els objectius següents: revertir 
les polítiques d’austeritat, regenerar la democràcia i 
permetre que catalunya pugui decidir el seu futur 
en un referèndum. un referèndum per decidir l’es-
tatus polític i el model de país que volem construir. 

a icV-euia apostem per una república catala-
na, lliurement federada amb els pobles de l'estat 
espanyol. un estat republicà, plurinacional, pluri-
cultural i plurilingüe.

defensem un país que combat les desigualtats 
socials, amb una economia ecològica, amb igual-
tat entre homes i dones, net de corrupció, al servei 
de les classes treballadores i populars, que defensa 
la llengua i la cultura catalanes com a instruments 
de cohesió social, i que enforteix els serveis públics 
com l’educació i la salut.

reivindiquem la unitat de les forces catalanistes 
per vèncer l’immobilisme i les actuacions antide-
mocràtiques, i guanyar el dret a decidir. 

Hem participat en diferents actes de la diada, en 
especial el que els comuns hem organitzat a Sant boi 
de llobregat en motiu del 40è aniversari de la diada 
de 1976, la primera des del final de la dictadura.

l’11 de setembre i més enllà continuem treballant per 
votar el nostre futur polític, futur indissociable de la jus-
tícia social, la sostenibilitat i la radicalitat democràtica.

Volem un referèndum!
Visca catalunya!

Una ciudad que vale la pena
desde ciutadans, y ante los tristes acontecimientos que 
golpearon nuestra ciudad, el pasado 18 de septiembre, 
queremos ponernos a disposición y ofrecer todo nues-
tro apoyo a los vecinos afectados y sus familiares.

en estos momentos difíciles, como comunidad, 
estamos aunando todos nuestros esfuerzos, con el 
objetivo de minimizar los efectos negativos deriva-
dos de la explosión. Siendo conscientes de que es 
situación muy compleja y que, desde las institucio-
nes, debe ser abordada familia por familia, situación 
por situación, desde los elementos más cotidianos 
hasta los más complejos, y todo ello con una buena 
coordinación entre las diferentes administraciones.

un grupo de vecinos necesita que nuestro ayuntami-
ento vele por ellos y no los podemos defraudar, tenemos 
que estar a la altura, a sabiendas de que, esa colabora-
ción no solo será necesaria a corto plazo también lo será 
a medio y largo plazo, dada la gravedad del suceso.

el objetivo no puede ser otro que el de que, dentro 
de nuestras posibilidades, contribuyamos a que las 
vidas de los afectados vuelvan a la normalidad a la 
mayor brevedad. Y en eso, todos los grupos munici-
pales, vamos a una.

Han sido días en los que hemos visto a una ciudad 
unida, una ciudad volcada en ayuda de los damnificados, 
días en que la labor de los empleados del ayuntamiento 
ha sido ejemplar, tanto los técnicos como de nuestra poli-
cía local y desde este espacio les queremos dar las gracias.

Y sobre todo están siendo días en los que destaca 
la solidaridad de nuestros vecinos y entidades.

orgullosos de vivir en una ciudad con un gran 
valor humano.

Por la reconciliación
el partido popular catalán hace un llamamiento a 
construir una cataluña renovada. Ha llegado la hora 
de trabajar juntos por una economía más dinámica 
y una sociedad más justa. tenemos un camino lleno 
de retos que podemos recorrer juntos. las familias 
necesitan una fiscalidad más justa, un sistema edu-
cativo inclusivo y excelente, un clima de seguridad 
ciudadana y una apuesta global para la conciliación. 
las personas vulnerables y los parados merecen un 
gobierno centrado del todo en dedicar los recursos 
públicos para crear más y mejores puestos de em-
pleo y combatir la pobreza. los autónomos y los em-
prendedores reclaman reformas que estimulen el 
crecimiento. las personas mayores piden mejores 
prestaciones y un papel más activo en la vida colecti-
va. Y la sociedad catalana, en definitiva, solicita recu-
perar los puentes de diálogo y el espíritu de acuerdo.

los catalanes tenemos un gran futuro por delante 
si apostamos por la cordura y la concordia. tenemos 
la oportunidad de liderar la recuperación económica 
en españa. tenemos la experiencia, los fundamen-
tos económicos, las bases industriales, el conocimi-
ento y el tejido civil para situarnos en la vanguardia 
social y económica. no es un futuro imaginado. es 
un futuro posible si no lo daña la división civil, la 
tensión política y la inseguridad jurídica, y si no per-
demos más el tiempo. es la hora de la reconciliación 
para ganar el futuro. pedimos a todos los sectores 
sociales y políticos abandonar el camino de la radi-
calidad y la ruptura para caminar juntos en la cons-
trucción de una cataluña líder, de todos y para todos.



vila primilia 94  11

Pressupostos participatius
més democràcia participativa
els pressupostos participatius ja són una realitat a pre-
mià de mar. representen una manera de participació 
activa en la presa de decisions polítiques que de mica en 
mica van conformant el nostre municipi. És important 
que tots ens fem nostre el futur del poble i ajudem a es-
tablir quina o quines són les prioritats a desenvolupar-hi.

més enllà de la quantitat, a la qual després ens 
referirem, pensem que el fet de tenir un procés de 
participació obert a tota la ciutadania en el qual si-
gui la mateixa gent la que estableixi, digui i proposi 
inversions és un fet indiscutible que l’actual equip 
de govern vol aprofundir en la democràcia participa-
tiva. Volem fer un pas més i caminar de la democrà-
cia representativa a una més participativa.

durant aquest procés participatiu, la gent decidirà 
on s’inverteixen 200.000 € del pressupost munici-
pal. una partida molt significativa. així ens ho de-
mostra la gran quantitat de propostes que la gent ens 
ha fet arribar. això permet a l’equip de Govern veure 
què és el que preocupa la ciutadania, quines man-
cances veuen i com visualitzen el futur de la ciutat.

moltes vegades pot semblar que els i les regido-
res discutim de coses allunyades del dia a dia dels 
nostres conciutadans. no volem que així sigui i, per 
això, volem posar fil a l’agulla per tal que els nostres 
veïns i veïnes vegin que també tenim la voluntat, la 
necessitat i les ganes d’escoltar quins són els proble-
mes que més preocupen.

el pSc ens alegrem d’aquesta nova aposta política 
que l’equip de Govern, al qual pertanyem, ha posat 
en marxa. a partir d’ara, pressupostos participatius!

Aparcar a Premià de Mar... Tot un repte! /
Decidim el Premià que volem!
Sovint l'ajuntament es fa bandera de paraules com par-
ticipació, transparència i proximitat. com a veïns del 
barri del Gas i del poble de premià de mar hem pogut 
veure que això no ha estat així en el cas de la col·locació 
dels mòduls de petanca a la zona del palmar. de cop i 
sense avís previ ni consulta, ens trobem amb un pro-
jecte que a l'ajuntament i, per tant, a nosaltres, ens ha 
costat, de moment, 2.232 € (per a la col·locació de la 
rocalla) sense comptar amb les obres d'instal·lació dels 
mòduls. tot això comporta, a part de la despesa eco-
nòmica (que es podria haver destinat a millorar altres 
assumptes més importants al poble), tot un seguit de 
problemes de mobilitat i accessibilitat a premià de mar 
sumats a les mancances d'aparcament ja existents.

cal remarcar que no només és un problema del 
barri del Gas sinó que la manca d'aparcaments tam-
bé afecta usuaris de l'estació, veïnat de tot el poble i 
de municipis veïns.

demanem que l'ajuntament solucioni al més 
aviat possible les molèsties esdevingudes arran 
d'aquest projecte, amb solucions immediates per 
compensar la pèrdua de places d'aparcament, com 
podria ser la d'habilitar algun terreny i destinar-lo a 
pàrquing per als veïns del municipi o qualsevol altra 
solució que resolgui aquest problema.

a més, li exigim que, complint amb els valors que vol 
transmetre, realitzi consultes i sessions informatives on 
realment es tractin els temes i s'escolti la ciutadania per 
trobar solucions i construir plegats un poble per a tothom.

ajuda'ns a millorar el barri: contacta'ns a xarxes 
socials i a avbarridelgas@gmail.com

Ràdio Premià de Mar enceta
temporada en constant evolució
Nous programes, com “vides en solfa", s’incorporen a la graella
el 12 de setembre es va iniciar la programació de la nova 
temporada 2016-2017.

la programació de la nova temporada inclou el nou pro-
grama “Vides en Solfa”, presentat per marcel escarré, un 
programa que integra la història i la música i que és hereu 
de la col·laboració que mantenia a l'espai “tot d'una”.

l'emissora continuarà oferint als matins el programa “tot 
d'una" amb lola busquets, que enguany comptarà amb nous 
col·laboradors i tertulians, a la tarda "escoltem la tarda" i al 
vespre “planetari” amb marc rodríguez fent el seguiment 
de l'esport local. en la programació del cap de setmana des-
taquen “Fem rotllana” i les transmissions esportives dels 
partits més interessants de la jornada

els informatius enceten les emissions les 9 h amb “pre-
mià notícies” i transmissió simultània per twitter. als but-
lletins informatius horaris, cal afegir-hi “premià notícies” a 
les 13.30 h, a les 19 h i a les 00.00 h. més de cent voluntaris 
participaran en aquesta programació.

Una obra de teatre per conscienciar sobre els
delictes que pateix la gent gran
per tal de donar a conèixer i conscienciar sobre els 
delictes més habituals que pateix la gent gran, els 
mossos d'esquadra de la comissaria de premià de 
mar, amb la col·laboració del grup de teatre inalbis 
i l'ajuntament de premià de mar, presenten el pro-
jecte espiell. es tracta de mostrar aquests incidents 
sota una forma amena i distreta. així, el format es-

collit és una obra de teatre amb tres escenes que 
representen els delictes més habituals: els falsos 
operadors o revisors del gas; els robatoris després 
d'anar a treure diners del caixer i els robatoris de 
joies amb abraçades de desconeguts. les funcions 
tindran lloc els dies 3 i 10 de novembre a les 18.30 h, 
al teatre l'amistat.

Gràcies a un conveni amb la Xarxa de Comunicació lo-
cal, ràdio premià de mar pot disposar d'un equip de 
transmissió digital que farà possible l'emissió de pro-
grames amb una qualitat de so molt superior a l'actual. 
amb aquest sistema ja es va efectuar el programa espe-
cial de l'Onze de setembre d'enguany. 

Millores en les transmissions

Marcel Escarré presenta “Vides en Solfa”

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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Arrenca la quarta edició del Delayta’ns
Un concert gratuït del cantautor gironí Sanjosex dóna el tret de sortida al concurs de bandes

un concert gratuït de Sanjosex, el dia 28 d’octubre a l’espai l’amistat, ser-
virà com a tret de sortida per a la quarta edició del delayta’ns, el concurs 
de grups de música organitzat per la regidoria de joventut de l’ajunta-
ment de premià de mar. el cantautor gironí pot incloure al seu repertori 
alguns dels temes del seu nou treball d’estudi, “càntut”, que ha gravat 
amb carles belda. aquell mateix dia 28 es duran a terme les audicions 
preliminars dels candidats al teatre l’amistat i els guanyadors es coneixe-
ran al llarg del mes de novembre. el delayta’ns compta amb dues catego-
ries, una per a grups amb membres d’entre 15 i 22 anys, i una altra per a 
grups amb membres d’entre 23 a 35 anys. el gran objectiu per a aquest any 
és mantenir o superar la qualitat dels diferents grups que es presenten a 
concurs i aconseguir més repercussió i més públic assistent als diferents 
concerts. la passada edició, els guanyadors van ser els grups liar desire 
(de palafolls) a la 
categoria fins a 
22 anys i brönte 
(de barcelona) a 
la categoria fins 
a 35 anys.

El cantautor Sanjosex obrirà la quarta edició del Delayta’ns

El projecte Joves en Acció torna carregat
de noves activitats

El grup d’art Matís
presenta una vetllada
de música, fotografia
i exposició a can Roure

després de l’aturada dels mesos d’estiu, des d’aquest mes d’octubre continua el projecte joves en acció i arriba 
carregat de noves activitats formatives. dos dinamitzadors i talleristes especialitzats condueixen les activitats 
els divendres i dissabtes a la tarda fins al mes de desembre. la programació s’anirà actualitzant mes a mes.

DEStAcAt
Programació mes d’octubre:
dis. 8: cinema jove: crispetes i debat jove inicial. 17.30 h al centre cívic
div. 14, 21 i 28: taller de rap la paraula. creació i gravació d’un tema musical. 17.30 h al centre cívic
dis. 15: torneig de Voleibol 17.30 h a l’escola la lió
dis. 22: Hip-hop, vols aprendre a ballar-lo? 17.30 h al centre cívic
dis. 29: descobreix-te ballant. mou-te i gaudeix amb una dansa creativa.

el grup d’art matís de premià de mar proposa una vet-
llada d’art transversal i oberta a tothom el pròxim 21 
d’octubre als jardins de can roure. la vetllada girarà al 
voltant de les cançons del grup de música brontë, una 
exposició de fotografies del grup argent i propostes ar-
tístiques de matís. en concret, el grup d’art proposa a 
tothom que hi vulgui participar escoltar una cançó de 
brontë anomenada “ciutat pintada” i, a partir del que li 
suggereixi, presentar una peça artística en qualsevol for-
mat (dibuix, escultura, fotografia, art efímer...) feta amb 
material extret de la ciutat. les obres acabades s’han de 
lliurar dimecres, 19 d’octubre, a les 19 h, al centre cívic, 
i s’exposaran a la vetllada interdisciplinària del dia 21.

Joves en Acció programa tallers i activitats multidisciplinars
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Pep Bras, autor
de capçalera
de la Biblioteca
Martí Rosselló

comença la v temporada
de Música clàssica

l’escriptor i guionista pep bras és el 
nou autor de capçalera de la biblioteca 
martí rosselló de premià de mar. bras 
és col·laborador habitual de la bibliote-
ca i ha estat sempre involucrat en mo-
viments culturals de premià de mar, 
com ara el grup que va dur a terme la 
revista literària “la Font del cargol”. Ha 
publicat més d'una vintena de llibres i 
ha escrit guions per a gent tan diversa 
com andreu buenafuente o júlia otero. 
llicenciat en periodisme des de l'any 
1984, és professor de novel·la a l'escola 
d'escriptura de l'ateneu barcelonès i de 
guió en diverses universitats. 
a la biblioteca martí rosselló, pep bras 
hi ha presentat llibres seus i última-
ment ha impartit un curs de guió de 
sèries de televisió. el pròxim desembre 
està previst que dirigeixi una trobada 
d’escriptors locals.

el passat 23 de setembre es va donar el tret de sortida a la V tem-
porada de música clàssica amb el concert “paganini, el diabòlic” 
al violí i a la guitarra a càrrec de tobias Gossmann i Gustavo 
them. la programació de música clàssica neix de la col·laboració 
entre l’ajuntament de premià de mar i la coral l’amistat.

La nova temporada de teatre s’amplia amb
retransmissions d’òpera i dansa en directe
la nova temporada de teatre a l’amistat arrenca amb un pro-
jecte per tal d’acostar l’òpera i la dansa als espectadors. així, 
a finals de setembre es va realitzar la primera retransmissió 
en directe d’una de les millors òperes d’arreu del món. l’obra 
que va estrenar aquest cicle va ser Norma de bellini dirigida 
per àlex ollé de la Fura dels baus i amb producció de la royal 
opera House.

pel que fa al teatre, arriben dues obres que han obtingut tant 
els elogis de la crítica com del públic en la passada temporada a 
barcelona. la primera proposta és al novembre, Dansa d’agost de 
brial Friel, una peça delicada que ens explica la història de cinc 
germanes en la irlanda del 1936. l’obra compta amb un recone-
gut repartiment encapçalat per albert triola, montse Vellvehí, 
màrcia cisteró, marta marco, nora navas, Òscar muñoz i cla-
ra de ramón. la segona proposta és El llarg dinar de Nadal, de 
thornton Wilder, una obra que narra la història de 90 anys 
d’una família en 90 dinars de nadal i que va guanyar el premi a 
la millor obra de petit format en els passats premis butaca.

Més informació i compra d’entrades a www.espailamistat.cat
“Dansa d’agost” arriba a l’Amistat al novembre

Divendres, 25 de novembre,
a les 21.30 h
5 sensacions i un quintet
sensacional
a càrrec del Quartet Brossa
i Francesc puig, clarinet
presentació Xavier Chavarria

Divendres, 16 de desembre,
a les 21.30 h
Quartet Mèlt & Coral l’Amistat

Divendres, 3 de febrer,
a les 21.30 h
Oh My God Barcelona!
Opereta a càrrec de
la companyia Bratislava

Divendres, 3 de març,
a les 21.30 h
Cordes i passions
a càrrec de marisa martins,
mezzosoprano,
i rafael Bonavita
presentació Joan vives

Divendres, 5 de maig,
a les 21.30 h
Entre mans i peus
a càrrec de laia molins,
claqué, i marco mezquida,
piano

concerts programats

L’escriptor i guionista Pep Bras



14  vila primilia 94

La Premiatló es consolida
amb una gran participació
el passat 4 de setembre es va celebrar, amb un gran èxit de participació, la quarta edició de la 
premiatló, l’aquatló popular de premià de mar, a la platja del bellamar. enguany, es van definir 
dues distàncies, popular i sprint, que es podien realitzar individualment, per relleus o equips. el 
segment de natació es va realitzar a la platja del bellamar, mentre que els dos segments de cursa 
a peu van transcórrer a l’entorn del port de premià. marc calderón i albert lópez, maria Helena 
Gaeta i laura majadas i javier díaz i míriam murillo van ser els guanyadors per equips en la dis-
tància popular, mentre que Francesc márquez i Gabi Quintana es van imposar en individual. en 
categoria sprint, antonio roldan i núria andón van guanyar la prova individual i david Álvarez 
i mario mora, cristina Solé i olga cilleuelo i javier díaz i míriam murillo (repetint triomf) van 
imposar-se per equips masculí, femení i mixt, respectivament.

Sortida de la distància popular de la Premiatló

Més de 40 equips participen
en el torneig 3x3

El 13 de novembre, Esport i Lleure en Família

10 joves premianencs aproven les etapes
de formació del projecte inser-vela

Millores per a les instal·lacions
esportives

la 13a edició del 3×3 organitzat el passat setembre per l’agru-
pació bàsquet premià de mar va ser un èxit. més de 40 equips 
provinents de tot catalunya van donar-se cita durant tot el dia a 
la plaça de la Sardana. ‘the Kids’ van erigir-se els campions en 
categoria sènior i ‘malibu con nata‘ van ser els campions juniors. 
‘contra estos ganamos seguro‘ van endur-se el torneig cadet i 
‘Xiripitiflautcs men’ van guanyar el 3×3 en categoria mini.

el pròxim diumenge, 13 de 
novembre, es celebrarà la 3a 
edició de l’esport i lleure en 
Família al pavelló. d’11 h a 14 
h i de 17 h a 20 h, els infants 
i joves que ho vulguin podran 
fer un tastet de diversos es-
ports i activitats, com ara l’es-
calada, el futbol, el ping pong, 
els escacs o l’handbol, amb la 
col·laboració d’entitats espor-
tives i juvenils de premià.

Gràcies al projecte inser-vela, i després de moltes hores de navegació, classes teòriques i un treball 
de reforç de l’autoestima, 10 joves de premià de mar han aprovat les diferents etapes de la formació 
(Seguretat, metodologia i navegació) i durant el mes de juliol alguns van treballar al club de Vela 
de premià de mar i al club de Vela de mataró. al setembre van seguir durant un mes la formació 
de manteniment d’embarcacions. el projecte inser-vela que desenvolupa la Federació catalana 
de Vela, amb el club nàutic i l’ajuntament de premià de mar ha ofert l’oportunitat de formació 
i inserció laboral des de l’1 d’abril d’enguany a joves del nostre municipi en risc d’exclusió social. 
durant tot aquest temps, els joves han estat formant-se en navegació a vela i en manteniment 
d’embarcacions, amb un programa formatiu consistent en 120 hores de formació teòrica i pràctica.

aquest passat estiu s’han realitzat algunes actuacions per millo-
rar les instal·lacions esportives a premià de mar. així, s’ha po-
sat un joc de porteries d’handbol-futbol sala antibandàliques de 
3x2m a l’escola montserrat i s’ha instal·lat un desfibril·lador al 
pavelló Voramar, d’igual forma que ja existien al pavelló d’esports 
i al camp de futbol. 

La plaça de la Sardana, convertida en pista de bàsquet

El pavelló torna a rebre les famílies

Estudiants i autoritats vinculades al projecte Inser-Vela
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telèfons d’interès

telèfons d’urgències i emergències

Oficina Municipal d’informació 93 752 91 90
al consumidor
Fax Ajuntament 93 741 74 25
Organisme Gestió tributària (ORGt) 93 472 91 03
Serveis personals Atenció ciutadana 93 741 74 04
centre cívic 93 752 99 90
Medi Ambient 93 752 27 11
Esports i OiAE (Pavelló) 93 752 35 79
comissió de l’Esport Escolar 678 42 86 32
Piscina Municipal 93 754 90 56
Oficina de català 93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm 93 752 25 25
Museu d’Estampació tèxtil 93 752 91 97
Biblioteca Municipal 93 751 01 45
Escola Municipal de Música 93 752 27 73
Fundació cRAM 93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres 93 752 05 14
taxis Premià 93 752 57 57
taxi adaptat 617 088 363
correus i telègrafs 93 752 26 93
creu Roja 93 752 24 95

Emergències 112
Urgències Sanitàries 061
Policia Local 092
Mossos d’Esquadra 088
Guàrdia civil 062
Bombers 085
creu Roja 704 20 22 24
Ambulatori Urgències 93 754 77 13

Ambulatori 93 754 77 11
Demanar visites Ambulatori 902 111 444
Ambulàncies ctSc 93 757 88 88 - 93 757 95 04
Policia Local (tràmits) 93 741 74 22
Planificació Familiar 93 752 44 28
Jutjat de Pau 93 752 06 35
taxis 24 hores 605 498 508
Enllumenat públic (SEcE) 617 369 820

cOMPANYiES DE SUBMiNiStRAMENt
i SERvEiS. AvARiES
SOREA (servei d’aigües) 93 752 28 91 - 93 752 28 92
Avaries aigua 902 250 370

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

GAS NAtURAL (urgències) 900 75 07 50

cESPA (recollida mobles vells i neteja) 93 751 00 96

SEcE-MOSEcA (enllumenat públic) 93 398 71 61

Deixalleria 93 751 27 66

Farmàcies de guàrdia
> octubre-novembre 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

Octubre
15 rodríguez
16 rodríguez
17 C.peraire
18 p.viayna
19 a.Buenache
20 E.viayna
21 rodríguez
22 G.Barniol
23 G.Barniol
24 E.Gaza
25 G.rosell
26 J.pueyo
27 E.viayna
28 G.Barniol
29 a.Buenache
30 a.Buenache
31 p.viayna

Novembre
1 C.peraire
2 E.Gaza
3 G.rosell
4 a. Buenache
5 E.viayna
6 E.viayna
7 rodríguez
8 G.Barniol
9 C.peraire
10 J.pueyo
11 E.viayna
12 E.Gaza
13 E.Gaza
14 p.viayna
15 rodríguez

16 a.Buenache
17 C.peraire
18 E.Gaza
19 G.rosell
20 G.rosell
21 E.viayna
22 J.pueyo
23 rodríguez
24 a.Buenache
25 G.rosell
26 C.peraire
27 C.peraire
28 E.Gaza
29 E.viayna
30 J.pueyo

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

Fins al 30 d’octubre, tots els premianencs esteu cridats a votar quines 
són les vostres preferències de cara a l’any vinent. d’entre les múltiples 
propostes que es van recollir abans de l’estiu, ara toca decidir, també per 
part de la ciutadania, quines són les que l’ajuntament ha d’incloure al 
pressupost del 2017. d’aquesta manera, tots plegats fem un pas endavant 
per millorar i incrementar la participació del poble en aquells temes que 
són de gran interès general. un dels altres temes que també es troba im-

mers en un procés de debat públic és l’elaboració 
d’un pla de mobilitat. tot plegat fa que encarem 
aquest darrer trimestre de l’any amb empenta i 
amb ganes de continuar treballant. i, sobretot, 
amb ganes que tots els premianencs i premia-
nenques hi participeu, hi digueu la vostra i us 
impliqueu al màxim en totes aquestes iniciatives. 

malauradament aquesta edició s'ha vist endarrerida per la notícia que va colpir la població el passat diumenge 18 de setembre. l'explosió del pis de la Gran Via 
de lluís companys ha posat en evidència una gran capacitat de reacció i solidaritat tant de la nostra població en general com del nostre consistori en particular.

en aquests moments encara es continua treballant per trobar una solució que s'ajusti a cada una de les famílies afectades. aquesta és una de les 
notícies que es destaquen en aquesta edició de tardor del Vila Primlia.

un altre dels aspectes informatius que destaquem és la primera experiència de pressupost participatiu a premià de mar. una experiència inèdita a 
la nostra població i que ha tingut una extraordinària resposta. la gran majoria de les propostes seleccionades en el marc dels pressupostos participa-
tius tenen a veure amb l'espai públic i sobretot amb la neteja dels carrers.

informem també en aquest número de l'aplicació premià actua i del vehicle que permet mantenir una vigilància constant al nucli urbà i acudir 
immediatament a resoldre qualsevol incidència puntual relacionada amb la neteja.

Fem atenció al nou Servei d'intermediació en deutes de l'Habitatge que permet atendre les persones amb problemes de pagament de préstecs 
hipotecaris d'habitatges habituals i permanents oferint una intermediació amb la seva entitat financera per renegociar els deutes.

per altra banda en l'aspecte cultural esmentem les actuacions dels cantautors Sanjosex, cesck Freixas i judith neddermann que són les novetats de la quarta edició del 
concurs de grups musicals 'delayta'ns', unes actuacions que han de servir per motivar els concursants i es trobin amb més públic quan surtin a l'escenari de l'amistat.

Finalment, expliquem la nova temporada multimèdia de ràdio premià de mar que arrenca amb la col·laboració de més d'un centenar de voluntaris.



“Som el club simpàtic que cada vegada
està més preparat”
Artur Martínez
vogador del veterà masculí
del rem premià
(Secció del CN premià)

Com ha anat la temporada d’estiu a la 
Lliga Catalunya de llagut?
la temporada com a club ha sigut 
molt bona. Hem fet molt bones po-
sicions comparat amb anys anteriors 
i estem molt contents. la temporada 
comença el mes de juny amb la lliga: 
fem set regates arreu de la geografia 
catalana i el colofó és el campionat 
de catalunya. aquest any, la gran sor-
presa ha estat el sènior femení que ha 
aconseguit una cinquena posició a la 
categoria reina del rem femení i ha ar-
ribat a tres finals a (quedant entre les 
4 primeres barques), cosa  molt com-
plicada. S’han mantingut a un nivell 
molt alt i això ha fet possible que fes-
sin un gran salt, perquè acostumaven 
a estar entre les vuit primeres. aquest 
any toca felicitar-les.

Com s’aconsegueix fer un pas tan im-
portant?
amb motivació. el sènior femení no-
més té dos anys de vida a la secció. 
Van començar la temporada passada 
i aconseguir una cinquena posició i 
colar-te entre les primeres quatre bar-
ques en tres finals és un èxit. motiva-
ció, molt d’entrenament i constància 
total. el rem és això: pocs canvis, mol-
ta constància, compenetració amb els 
companys i evolucionar tècnicament i 
físicament. en aquest segon any hi ha-
via vogadores que repetien, han pogut 
entrenar més dies i això ha permès fer 
una pinya que ha donat molt bons re-
sultats.

L’altra de les novetats de la temporada 
era el debut del sènior masculí.
exacte. i han fet una competició bo-
níssima. Venien molt crescuts de les 
últimes sis regates, malgrat que en 
l’última els va faltar un vogador i no 

van acabar gaire contents. això sí, van 
donar la cara. en el primer any, han fet 
una novena posició a la general i això 
és esplèndid, perquè el més normal és 
agafar experiència i aprendre’n molt, 
però acabar últims. Ha estat una gran 
temporada per a ells i han acabat ena-
morats del rem. estaven motivats des 
del principi i sumat a grans actuaci-
ons com la que va fer a cambrils, amb 
una setena posició, el sènior masculí 
s’ha acabat d’enganxar a aquest esport. 
l’excel·lent ambient que tenim al club 
també ajuda i és un plus que permet 
treure resultats sorprenents. els timo-
ners també són peces molt clau.

Destaquem també la bona participa-
ció del veterà femení i masculí.
les noies s’han consolidat gràcies a 
una temporada molt estable i regular. 
Han millorat una posició respecte de 
l’any passat, han acabat sisenes i tot 
gràcies als entrenaments i que la gran 
majoria de l’equip ha seguit. en can-
vi, el veterà masculí va tenir un regust 
amarg a la general, perquè la tempora-
da ha anat un pèl pitjor que l’any ante-
rior. Veníem de colar-nos a 4 finals a 
i acabar cinquens. aquesta temporada 
hem repetit posició, però només hem 
aconseguit dues finals a. això sí, en 
l’última regata a lloret vam acabar ter-
cers i podíem haver estat segons, així 
que no ens queixem. entre la segona 
i la cinquena posició només hi ha uns 
tres segons de marge.

Quina exigència.
Sembla que sigui Fórmula 1. Hem tin-
gut regates molt competides. amb els 
capgrossos de mataró ens hem picat 
bastant i la cosa anava bastant ajustada. 
Hi havia regates que per 0,6 segons ens 
quedàvem fora. i en el cas de lloret, ens 

van avançar en l’última remada, a l’úl-
tim sospir. nosaltres sempre hem sigut 
el club simpàtic i ara comença a ser di-
ferent. Seguim sent simpàtics, però ens 
anem apropant i som més competitius 
i això no els fa tanta gràcia. els rivals 
estan cada vegada més nerviosos.

Potser és gràcies al nou lema.
És molt important entrar a competir 
amb la màxima adrenalina i just abans 
de començar la regata, tot l’equip s’ai-
xeca a la barca, ens agafem les mans 
i cridem: “ro, ro, ro, Gafarró!”. tres 
vegades. i algú dins la barca crida: 
“Glòria a Sant cristòfol”. aquesta és la 
fórmula de l’èxit.

Tot va acabar amb el Campionat de 
Catalunya a Deltebre.
Sí. després de la lliga ve la copa i 
aquesta vegada vam tenir sort de-
sigual. el nivell va ser molt fort i les 
classificacions van anar de dècimes de 

segon. el millor resultat va ser el del 
sènior femení que va pujar al tercer ca-
laix del podi i va entrar a la història del 
rem premià després de ser el primer 
equip que ho aconsegueix. el sènior 
masculí va acabar vuitè mentre que 
els veterans no van tenir gaire sort. el 
femení no va poder classificar-se per a 
la final b de diumenge i el masculí va 
guanyar la final b amb autoritat, però 
l’objectiu era competir la final a.

I el fi de festa.
exacte. la ja famosa festa del rem 
premià serà dissabte vuit d’octubre. 
no hi faltarà ningú i serveix per fer 
pinya i equip. a la secció som ja més 
de cent persones i el creixement ha 
estat espectacular en només dos anys. 
això ens enorgulleix i és gràcies a la 
bona feina feta. bona part de culpa la 
té aquest gran fi de festa.

Marc Rodríguez

la secció de rem ha crescut molt en només dos anys tant en l’àmbit  social com l’esportiu. El rem 
està de moda a premià i des del club es feliciten pels bons resultats aconseguits aquesta tem-
porada i això els motiva i ajuda per seguir creixent: a més nivell, més motivació i així arribaran 
millors resultats i encara més vogadors i més interès pel rem. Han passat de ser ‘el club simpàtic 
que tenia un hobby’ a lluitar amb els principals equips per les primeres posicions. Entrevista als 
vogadors del veterà masculí artur martínez i José martín.

El Rem Premià ha experimentat un important creixement aquesta temporada


