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“la Festa major d’Hivern, 
cada cop més consolida-
da, enguany arriba amb un 
programa d’activitats que 
combina la tradició amb 
algunes novetats. animem 
a tothom a participar-ne i 
gaudir-ne al màxim”.

Eloi Maristany
Ciu

“la cultura popular és 
una de les joies d’aquesta 
vila i element de cohesió 
social, que neix de la mà 
dels voluntaris i entitats. 
Cuidem la Festa major 
d’Hivern per seguir-la fent 
encara més grossa!”

Marina Altés
CP-CuP-PA

“Que tinguem una molt 
bona i participativa Festa 
major d'Hivern”.

Rubén Martínez
C’S

“Engresquem els premia-
nencs a participar en tots 
els actes programats per 
la festa d'hivern, desit-
jant que sigui un dels es-
deveniments més impor-
tants de la nostra agenda 
cultural”.

David Gutiérrez
PSC

“Ja tornem a tenir aquí la 
Festa major d’Hivern amb 
cavalcada, disfresses, dis-
bauxa, versots, penjacul-
pes i més. Deixem les pre-
ocupacions a casa, sortim 
al carrer i gaudim-la. Fem-
la la Festa de tots”.

Josep M. Molins
ERC-JxP-AM

La Festa Major d’Hivern
torna amb novetats
Del 18 de febrer a l’1 de març, coincidint amb les dates
del Carnaval, nova edició de la Festa major petita
el programa de la festa arrancarà amb 
força el dia 18 amb el despertar dels 
penjaculpes, que s’avança un cap de 
setmana respecte als anys anteriors. 
una vegada més recorreran les anti-
gues fàbriques per anar despertant 
els seus esperits. tot seguit, l’espai 
l’amistat acollirà els Versots amb el 
posem a caldo! a continuació es farà el 
Sopacarrers, una cercavila amb acom-
panyament per anar tastant diferents 
tapes a diversos bars del poble. els ti-

quets es podran adquirir a partir del 6 
de febrer al centre cívic, als bars i enti-
tats que hi participen i al mateix Sopa-
carrers. cada tiquet tindrà un preu de 
2 € i inclourà una tapa i una beguda. a 
continuació a l’espai l’amistat hi hau-
rà el festhivern, amb música d’estils 
diferents de tres grups premianencs: 
feta a premià! aquest any comptarem 
amb els tres grups premianencs: Kan 
60, the moonlight doors i Styls. com 
a punt final de la llarga nit, el ball jove 

de la festa major d'Hivern, a partir de 
la 1.30 h a l’espai l’amistat.

Ball de Carnaval
el cap de setmana següent, després 
d’una setmana plena d’activitats de car-
naval per a totes les edats, es farà el ball 
de carnaval. el tradicional ball es tor-
na més familiar i estarà adreçat a tots 
els públics, amb música d’adults però 
adaptada als més petits. Serà a càrrec 
del grup Heavy per Xics, amb un espec-

tacle familiar i un repertori que combi-
na diversos estils de música coneguda i 
èxits dels anys 80 amb lletra de cançons 
infantils populars catalanes.

la festa continuarà amb el concurs 
de disfresses, que es divideix en dues 
fases, i la música de dj dumper.

la cloenda de la festa major d’Hi-
vern arribarà el dia 1 de març, amb el 
testament del rei carnestoltes, l’en-
terrament de la sardina i la crema de 
la foguera.

Els grups premianencs
que tocaran al Festhivern: 
KAN 60: aquesta banda és una combinació entre un grup de persones 
que van tocar durant la dècada dels 60 en diverses formacions, juntament 
amb alguna nova incorporació. Oferiran un repertori amb temes propis 
combinats amb alguns èxits i adaptacions dels anys 60 i 70.
The moonlight Doors: És un grup de quatre músics amb diferents formacions 
i estils que es van reunir per rendir tribut a la mítica banda californiana The 
Doors. la seva comesa és plasmar l'esperit de la música de finals dels anys 60. 
Styls: aquest trio musical amb 30 anys de trajectòria farà ballar a tothom amb mú-
sica molt variada... des del pop dels 60 fins al d'ara, passant per una mica de blues, 
soul, rithym-blues, rock, etc. Com el seu nom indica, oferiran una gran varietat d’estils.

La setmana s’omplirà d’activitats de Carnaval

Els Penjaculpes
És el moment de fer inventari de les coses que no 
han anat bé durant l’any, aquelles que han desta-
cat per tristes, per ridícules o per divertides. i el 
moment de criticar des dels polítics fins a les as-
sociacions o els personatges peculiars del poble. 
això sí, amb sornegueria i ironia, de forma dura, 
però educada i divertida.
Els penjaculpes són els esperits de les antigues fàbri-
ques de premià de mar, es desperten per Carnaval i surten al carrer a fer-se veu-
re, per criticar a tort i a dret el poble de premià, i deixar tothom “ben retratat”.
acompanyats d’una música pròpia reciten uns versots crítics, que fan 
pensar però, bàsicament, ens fan riure de nosaltres mateixos.

En Primilià
El rei Carnestoltes de premià de mar es diu primilià.
apareix el Dijous Gras, acompanyat del seu seguici, per llegir el seu pregó 
a la plaça i donar via lliure a tothom per fer gresca i desordre, festa i mofa, 
durant tots els dies del seu regnat. 
Dimecres de Cendra, com el seu nom indica, en primilià és cremat a la pla-
ça. abans, però, els penjaculpes llegiran el testament que ens ha deixat el 
rei, i les ploraneres en ploraran l’absència, mentre els nens i grans que ho 
vulguin, podran tirar la sardina que portin a la foguera. la vella Quaresma 
apareixerà aleshores per calar foc a la pira.
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“Els penjaculpes a caldo 
ens posaran. al govern no 
hem aconseguit frenar per 
vendre el litoral, tampoc 
per protegir la mar Nova 
i per fi Can Sanpere ex-
propiar. però una cosa us 
diem, no defallirem!”

Elena Martín
iCV-EuiA-E

“animo a todos los pre-
mianenses a disfrutar del 
carnaval y la fiesta mayor 
de invierno, que disfruten 
de todos los actos orga-
nizados con el máximo 
respeto y armonía entre 
todos”.

Joaquín Briones
PP

Els Penjaculpes tornaran a fer acte de presència a la Festa Major d’Hivern

Dissabte 18 febrer 
El despertar dels Penjaculpes
19 h, a la Fàbrica del Gas 
Els penjaculpes es tornen a despertar! 
recorrerem en cercavila les antigues fà-
briques per anar-los despertant a ritme 
de Kinkakau. 
recorregut: inici a la fàbrica del Gas, c/
indústria (Can Galindo) riera, c/ Àngel 
Guimerà (pompili pujol) c/ marina, c/
Sant Cristòfol (Can Sanpere) c/ rectoria, 
pl. ajuntament, c/Sant antoni amistat. 
Hi col·labora: De Bòlit!

Seguidament a l’Espai l’amistat
Posem a Caldo! Els Versots al teatre!
Els penjaculpes s’instal·len al teatre per 
explicar-nos, un any més, la seva història 
amb audiovisuals i per recitar els versots 
sense deixar-se res per criticar! En aca-
bar, abans d’anar a sopar i per refer-nos 
de la temperatura, se servirà, com cada 
any, un got de brou calent per a tothom 
que ho vulgui, a la sortida del teatre.
Hi col·labora: De Bòlit!

Sopacarrers
21 h, Des de l’Espai l’amistat 
Després del típic caldo dels penjacul-
pes cal omplir bé la panxa abans de 
la llarga nit de festa que ens queda 
per davant. Farem una cercavila amb 
l'acompanyament de Quilombo i Tu-
tukà per anar tastant diferents tapes 
als següents bars del poble: Bar de 
l’amistat, El marina, Bar Els pirates, Bar 
del mig, Bar la plaça, Cuineta, Ué Ué, 
El 169 i l'ampa de l’Escola mar Nova i 
pirates i premianencs. Els tiquets es 
podran adquirir a partir del 6 de febrer 
al Centre Cívic i als bars i entitats que 
hi participen i al mateix Sopacarrers. 
Cada tiquet tindrà un preu de 2 € i in-
clourà una tapa i una beguda. 
Hi col·labora: De Bòlit!

Festhivern musical tot s’hi val!
22.30 h Espai l’amistat
música en directe d’estils molt dife-
rents i feta a premià! El Festhivern tor-
na per oferir-vos una de les millors nits 
de festa a premià. En aquesta edició 
comptarem amb els grups KAN 60, The 
moonlight Doors i Styls.
Entrada gratuïta

Ball jove de la Festa Major d'Hivern 
1.30 h Espai l’amistat
la millor música de la mà de Dj geek, 
ABDj's i Snarkd is in the house fins 
ben entrada la matinada.
Entrada gratuïta

Diumenge 19 febrer
Activitats infantils 
11.30 h plaça dels països Catalans 
l'amon-ra i l'Esplai parroquial s'unei-
xen per oferir els millors jocs i activitats 
del món del lleure. No us ho podeu per-
dre, serà divertidíssim!
Hi col·laboren: De Bòlit!, amon-ra
i Esplai parroquial

Dijous 23 febrer
Anem a rebre SM el rei Carnestoltes
17.30 plaça de la Sardana
Sm el rei Carnestoltes ha arribat a pre-
mià i abans d’oferir-nos el seu pregó 
vol passejar pel carrer i ensumar l’aire 
a disfressa. Ens acompanyaran els Bur-
ros Borinots. Us afegiu al seguici?
Hi col·laboren: De Bòlit! i in albis

Rebuda a SM el rei Carnestoltes
18 h plaça dels països Catalans
arribem a la plaça i sembla que Sa majes-
tat primilià Xv ens vol dir alguna cosa. pa-
rem bé les orelles i escoltem atentament.
Hi col·laboren: De Bòlit! i in albis

Espectacle Sarau de Carnaval
amb Rah-mon Roma i berenar
amb botifarra d’ou 
Seguidament a la plaça
dels països Catalans
En Rah-mon Roma ens porta el Sarau 
de Carnaval per assegurar-nos gresca 
fresca de tots colors. amb l'ajut d'una 
bona colla d'instruments de casa nos-
tra i un tractament musical actualitzat 
ens aproparà cançons i balls de la fran-
ja de ponent, del país valencià, la Ca-
talunya Nord i Ses illes i, el que és més 
important, ens les farà cantar i ballar a 
pleret, amb frescor i amb tremp. però el 
Sarau no és Sarau si no hi ha una bona 
colla de gent, tant la mainada com de 
més ganàpies, que ens hi deixem en-
tabanar. vinga, doncs, us hi esperem!
Hi col·laboren: Can Jordi, avECa
i Comerços associats de premià 

Dissabte 25
Ball de Carnaval amb heavy per a xics
22.00 h, a l’Espai l’amistat
aquest any hem preparat un ball de Carna-
val potent, barrejarem disfresses amb un 
dels estils musicals més populars del món 
caracteritzat per cabells llargs, jaquetes 
de cuir, samarretes estampades... viu en 
família un concert heavy i rock adaptat per 
als menuts passant una estona divertida.
a banda de gaudir de bona música i no parar 
de ballar, volem que us vestiu com cal per al 
nostre gran concurs de disfresses familiar. 
la inscripció es podrà fer el mateix dia. 
a continuació, els més troneres podreu ballar 
i seguir la festa amb la música de DJ Dumper i 
seguirem amb el concurs de disfresses, amb 
un premi per grup i un individual/parella.
Entrada gratuïta

Diumenge 26
Carnaval infantil i animació
amb Encara Farem Salat
11.30 h, a la plaça Nova fins a la plaça 
dels països Catalans
Nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, 
tietes i tiets es trobaran a la plaça Nova 
i aniran en cercavila fins a la plaça dels 
països Catalans, on lluiran les seves mi-
llors disfresses. Els acompanyaran els 
Tabalers petits. Us hi voleu apuntar?
Un cop a la plaça dels països Catalans 
arriba la Festa Salada amb danses per a 
totes les edats per fer la festa allà on cal-
gui! Els Encara Farem Salat us faran ba-
llar amb un espectacle amb molta canya 
i molt humor! ideal per a tota la família.
Hi col·labora: De Bòlit!

xxxi Rua de Carnaval
17 h, des de la plaça Joan Coromines
ara sí, ha arribat el moment de desfilar 
pels carrers i gaudir de la feina feta. veniu 
a veure la rua, que es farà al llarg de la Gran 
via de lluís Companys, entre les places de 
Joan Coromines i dels països Catalans. 
podeu consultar les bases del Concurs de 
Comparses al Centre Cívic (Esperança, 19), 
al web municipal (www.premiademar.cat), 
o al web de la festa (www.festamajordhi-
vern.org). abans del lliurament de premis 
podrem continuar la gresca amb la música 
de la Premià Jazz Orquestra.
Hi col·laboren: Comerços associats de pre-
mià, Escola municipal de música i De Bòlit!

Dilluns 27 febrer
Històries explorades
12 h, a la Biblioteca martí rosselló
i lloveras 
Una exploradora que ha viatjat per tot 
el món, ha conegut molts éssers reals i 
alguns també d’irreals.
avui l’exploradora arriba a la bibliote-
ca per explicar les diverses històries 
dels seus viatges amb una sorpresa... 
Un dels personatges que ha conegut 
és molt especial, ha sortit dels llibres i 
l’ajudarà a explicar algunes de les his-
tòries dels seus viatges.

Dimecres 1 març
Testament del rei Carnestoltes
i enterrament de la sardina
17.30 h, a la plaça dels països Catalans
En primilià Xv és mort i a punt per cre-
mar a la foguera. veniu a escoltar el 
testament que els penjaculpes, molt 
tristos per aquesta pèrdua, ens llegiran 
sota l’atenta mirada de la vella Quares-
ma. acompanyeu-nos en aquest mo-
ment fent una sardina ben grossa per 
llençar-la a la foguera.
Hi col·laboren: in albis, avECa
i De Bòlit!

Crema de la foguera
18 h, a la plaça dels països Catalans
Silenci a la plaça! És el moment de la 
vella Quaresma. aquesta senyora, se-
vera i seriosa, caminant amb les 7 ca-
mes, vindrà per encendre la foguera i 
acabar amb el regnat d’en primilià Xv.
Hi col·laboren: in albis i avECa

Al llarg de la Quaresma
Arrencada de la cama de
la Vella Quaresma
a la plaça de l’ajuntament, tal com mana 
la tradició i per no descomptar-nos, du-
rant les 7 setmanes que dura la Quares-
ma, s’arrencarà una cama a la vella de fus-
ta penjada de la façana de l'ajuntament.
Hi col·labora: De Bòlit!

PROGRAMA D’ACTES

Tota la informació
actualitzada a
www.festamajordhivern.org
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Llum verda al procés per aconseguir
que Can Sanpere sigui declarat bé cultural
d’interès local
El procediment, aprovat pel ple municipal, inclou també la suspensió de la llicència
que una sentència va obligar a atorgar a Nuñez i Navarro
el passat ple de desembre va aprovar iniciar el pro-
cediment per a la declaració de la fàbrica de can 
Sanpere com a bé cultural d’interès local i suspen-
dre la llicència que, amb motiu d’una sentència, 
l’ajuntament va haver de concedir a jOSel Sl l’any 
2012 per a la construcció d’un edifici industrial (les 
obres del qual no s’han iniciat mai). un cop el ple 
dóna llum verda es disposa d’un període de temps 
per presentar al·legacions.

can Sanpere, una antiga fàbrica ubicada al centre 
de la població, va ser adquirida en el seu moment 
per una empresa dedicada a la promoció immobi-
liària, jOSel Sl, que pertany a núñez i navarro. 
des d’aleshores, en diverses ocasions, aquests pro-
pietaris n’han demanat la modificació de la quali-
ficació urbanística, per transformar-la en un espai 
per a la construcció d'habitatges. el posicionament 
de l’ajuntament ha estat, en tot moment, rebutjar 
aquesta proposta i ha defensat aquest espai com a 
espai verd que inclogui equipaments per a tota la 
població.

per aquest motiu, el juny del 2006 el ple muni-
cipal va aprovar inicialment el pla d'ordenació ur-
banística municipal (pOum), en el qual es definia 
l'espai com a públic, amb 6.000 m2 aproximats de 
zona verda i 3.000 m2 aproximats d'equipaments.

Consulta popular
al desembre del 2014, es va fer una consulta po-
pular perquè la ciutadania decidís si estava d’acord 
que l’ajuntament expropiés els terrenys de l’antiga 
fàbrica can Sanpere per destinar-los a zona verda i 
equipaments públics. 

el resultat de la consulta, en la qual van participar 
1.968 persones, va ser favorable a l’expropiació, amb 
un resultat de 1.570 vots en aquest sentit.

des d’aleshores, els Serveis tècnics de l’ajunta-
ment han estat treballant per tirar endavant l’ex-
propiació. cal tenir en compte que una expropi-
ació comporta un seguit de tràmits amb diverses 
administracions. alhora, en aquest cas s’hi afegeix 
que l’ajuntament està en procés de redefinició del 
pOum invalidat després d’una sentència interposa-
da per l’empresa propietària de can Sanpere.

Moció aprovada
el passat mes de desembre, el ple municipal va 
aprovar també una moció amb els acords següents:
1) Que es reafirmi la voluntat de destinar el terreny 
on s’ubica l’antiga fàbrica can Sanpere a zona verda 
i a equipaments al servei de tota la població i mante-
nir el compromís de seguir amb el mandat popular 
de fer-ne l’expropiació.
2) Que els equipaments seran de titularitat municipal.
3) Que es faci una valoració del cost de l’expropiació, 
enderrocament, urbanització, construcció d’equipa-
ments i el seu manteniment i que es faci pública, 
i que el ple municipal valori, a la vista de la xifra, 
la conveniència per a la població de realitzar tota 
aquesta despesa, si s’escau, amb una consulta.

4) iniciar converses amb la plataforma can Sanpere 
100% públic per buscar espais alternatius per de-
senvolupar les activitats que puguin fer.
l’ajuntament continua treballant per tirar endavant 
l’expropiació de l’edifici per transformar-lo en zona 
verda i equipaments i per acomplir la moció i a 
l’acord aprovats al ple de desembre.

paral·lelament, el passat mes de gener, després 
de molt de temps sense cap contacte, es va produir 
una trobada entre representants de l’ajuntament i 
de l’empresa núñez i navarro. tot i que l’empresa 
ha rebutjat una oferta de compra de la finca per va-
lor de prop de 4 milions d’euros, no es descarten 
futures trobades entre ambdues parts.

Valor patrimonial 
Segons un informe sobre el valor patrimonial de la fàbrica de Can Sanpere, encarregat per l’ajun-
tament a l’agrupació d’arquitectes per a la Defensa i intervenció en el patrimoni arquitectònic del 
Col·legi d’arquitectes de Catalunya, es tracta d'un conjunt singular tant pels seus elements arquitec-
tònics com per la seva ubicació. 

la singularitat més rellevant del conjunt de Can Sanpere, detalla l’informe, “rau en la capacitat 
d'aglutinar simultàniament i de manera harmònica elements arquitectònics de qualitat correspo-
nents a dues etapes arquitectòniques ben diferenciades: d'una banda les naus tipus shed de finals 
del segle XiX i  el primer terç del segle XX, i  d'una altra banda el conjunt de cossos racionalistes del 
segon terç del segle XX distribuïts entorn del pati d'accés principal.” i s’hi afegeix: “la fàbrica de Can 
Sanpere té un valor social col·lectiu, com a registre de les vides d'homes i dones corrents i, com a tal, 
proporciona un sentiment d'identitat a una part important deis veïns de premià de mar.”

Finalment, el document destaca que “Es tracta, per tant, d'un conjunt edificat capaç d'encarnar 
amb autenticitat la memòria col·lectiva d'una de les indústries tèxtils més destacades de premià de 
mar durant el segle XX.”

El POUM que definia Can Sanpere com a espai públic va ser invalidat per una sentència dels propietaris
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Els treballs per enjardinar
la plaça Salvador Moragas
ja han començat
Els projecte que s’hi farà es va crear a través d’un procés
de participació ciutadana
a mitjans de gener van començar els treballs d’enjardi-
nament de la nova plaça Salvador moragas, ubicada a 
continuació de l’antiga fàbrica del Gas, entre el carrer 
joan XXiii i la Gran Via. els projecte que s’hi portarà 
a terme és fruit de les aportacions sorgides d’un procés 
de participació ciutadana que va finalitzar l’estiu passat.

cal recordar que en una primera fase es va fer 
la part soterrada de la plaça, on es va construir un 
equipament municipal que serveix de magatzem 
per a la brigada d’obres, la brigada de jardineria i el 
Servei de cultura.

Zona verda
la nova plaça tindrà una zona verda, formada per di-
ferents parterres naturalitzats amb dunes i rocs que 
estaran separats per camins de sauló i il·luminats 
per fanals d’alta eficiència energètica. aquesta zona 
pretén representar els diferents hàbitats de la ser-
ralada de la marina (pineda de pi pinyer, pineda de 
pi blanc, sureda amb sotabosc de brolla, bosc mixt 
d’alzina i pi, alzinar, roureda amb alzines, franja 
confluent de bosc i conreus...). aquests parterres es 
regaran amb regatge d’aspersió telegestionat.

d’altra banda també hi haurà bancs de fusta sos-
tenible, una font i una petita bassa amb plantes 
aquàtiques. finalment, es posaran nius als arbres 
per fomentar la proliferació d’aus autòctones.

a més de la zona verda, la plaça tindrà un espai 
funcional on es col·locaran una pèrgola de fusta 
i una àrea de jocs infantils. també es col·locaran 
dues taules de ping-pong, bancs, papereres i un tau-
lell informatiu.

els treballs tindran un cost de 302.421 € (iVa 
inclòs) i es preveu que finalitzaran la propera 
primavera.

Els treballs finalitzaran a la primavera

El nou enllumenat, en marxa

Adaptació de voreres
al carrer Joan Prim

Nova zona d’esbarjo
per als gossos

Els nous llums, més sostenibles i amb un major estalvi energètic, s’acabaran
de col·locar durant aquest 2017
durant aquest any està previst que finalitzi la renova-
ció de l’enllumenat públic de bona part del municipi. 
la primera fase, des del barri del maresme fins al cen-
tre i part del nucli antic, ja està finalitzada i el pas se-
güent serà la resta de barris.

Renovació del 83% dels llums
l’objectiu d’aquesta actuació és renovar una part im-
portant de l’enllumenat actual i substituir les bom-
betes que hi havia fins ara per bombetes de tipus 

led. l’actuació també contempla la substitució dels 
fanals més antics i obsolets i la instal·lació d’un sis-
tema de telegestió. tot plegat permetrà gaudir d’una 
xarxa d’enllumenat més eficient amb una reducció 
de la contaminació lumínica i una reducció del flux 
de llum en funció dels horaris, fet que permetrà 
un major estalvi energètic. en total s’actuarà sobre 
2.828 punts de llum, un 83% de tots els que hi ha 
a premià de mar. el pressupost de la inversió és de 
982.443 €, iVa inclòs.

a mitjan gener es van fer els treballs per adaptar les 
voreres de joan prim cantonada jacint Verdaguer. a 
finals d’any, dins del mateix projecte, s’havia fet l’adap-
tació de les voreres de les cantonades de joan prim 
amb els carrers esperança i de la cisa. el cost total 
d’aquests treballs ha estat de 57.220,86 € (iVa inclòs).

les obres formen part del projecte iniciat ja fa 
temps per anar adaptant les voreres de tot el municipi.

a finals de desembre va entrar en funcionament 
una zona nova d’esbarjo per a gossos a la plaça de 
la república. l’espai té 400 m2, s’ha limitat amb un 
tancat de material 100% reciclable i s’ha fet pensant 
en les necessitats dels gossos i dels seus propietaris. 

la zona disposa d’una font perquè hi puguin beure 
aigua tant els gossos com les persones, bancs, papere-
res i dispensadors de bosses per recollir els excrements.

l’entorn s’ha enriquit amb jardineres amb vege-
tació arbustiva.

aquesta zona per als gossos se suma a la que des 
de primers del 2016 hi ha al parc del palmar.

El nou espai per a gossos té 400 m2

Hi ha un projecte per anar adaptant totes les voreres

Carrers a on ja s’ha fet la renovació de l’enllumenat
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iii Festa romana
El museu romà celebrarà el seu segon
aniversari amb una nova edició de la
festa, que se celebrarà el 19 de març
el museu romà està preparant la iii festa romana per comme-
morar el segon aniversari de la seva obertura al públic. durant 
aquests 2 primers anys han visitat el jaciment gairebé 4.000 per-
sones, entre els quals hi ha escolars de diverses poblacions de la 
comarca. pròximament està previst que les escoles que ho vul-
guin facin la visita en anglès, de manera que els alumnes puguin 
gaudir d’una experiència doblement enriquidora. la festa romana 
es farà durant tot el matí del diumenge dia 19 de març i comptarà 
amb diversos tallers i activitats relacionats amb el món romà.

La festa comptarà amb activitats i tallers sobre el món romà

El 9 de novembre l’ajuntament, juntament amb la Diputació de Barcelona, van orga-
nitzar un seminari d’experts en arqueologia romana. l’objectiu era desenvolupar una 
discussió de caire científic sobre els principals aspectes arquitectònics i arqueolò-
gics que presenta l’edifici romà de planta octogonal de Can Ferrerons, per tal d’abor-
dar la seva museïtzació i elaborar un discurs museogràfic entenedor per a tothom. Es 
va debatre sobre aspectes tan essencials com són la cronologia de l’edifici, els seus 
usos i significació, les tècniques constructives, o el perquè d’una arquitectura tan 
singular, atès que és l’únic que es coneix a Catalunya amb planta octogonal.

Museu Romà. Enric Granados 115
visites concertades. Feu les vostres reserves a:
Correu-e: museuroma@premiademar.cat • Telèfon: 93 752 91 97

La ciutadania podrà fer propostes de projectes culturals

Concurs literari de Sant Jordi

l'ajuntament posa a debat 15.000 € del pressupost de Cultura
del 6 al 26 de febrer tothom qui ho vulgui podrà pro-
posar, a través de http://governobert.pdm.cat/ o pre-
sencialment al centre cívic i a la biblioteca, aquells 
projectes o activitats culturals que més li agradin o 
consideri importants per al municipi. finalitzada la 
fase de recollida de propostes, aquestes seran valora-
des tècnicament i econòmicament, i posteriorment, 

es debatran dins el consell de cultura, format per 
tècnics de l’ajuntament, grups municipals, entitats 
o associacions culturals i persones a títol individu-
al. Serà aquest mateix òrgan el qual, per mitjà d’una 
votació que es farà el dia 7 de març, escollirà quina 
o quines propostes de les proposades es portaran a 
terme durant aquest 2017.

durant es properes setmanes es publicarà a través del web municipal www.premiademar.cat, i altres canals habitu-
als, les bases de l’edició d’enguany del concurs literari de Sant jordi. els treballs es podran presentar fins a l’1 d’abril.

El consell de cultura es va reunir al mes de gener
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Noves cartelleres al carrer
Els nous suports estan pensats per incrementar i endreçar
la difusió de les activitats organitzades des de
l’ajuntament i les entitats
a finals del 2016 es va iniciar la instal·lació 
d’unes noves cartelleres municipals a diversos 
carrers del municipi. els nous suports estan 
protegits amb un vidre i tenen per objectiu 
que tant l’ajuntament com les entitats puguin 
penjar-hi els cartells per difondre les seves ac-
tivitats. en total se n’han instal·lat 13 i en una 
segona fase, prevista durant aquest 2017, se 
n’instal·laran més. 

Poble més net
més enllà de millorar la difusió de les acti-
vitats de l’ajuntament i les entitats, amb la 
instal·lació d’aquestes noves cartelleres també 
es pretén posar punt final a l’excés de cartells 
enganxats a les parets o altres emplaçaments 
incomplint les ordenances municipals que 
estableixen que no es poden enganxar cartells 
a façanes, columnes, arbres ni superfícies no 
autoritzades per l’ajuntament. en aquest sen-
tit, aquest 2017 es començaran a aplicar les 
sancions corresponents a aquells que no com-
pleixin la normativa. prèviament, s’informarà 
les entitats sobre quin és el procediment per 
penjar cartells i on es poden penjar.

alhora, les entitats que vulguin fer ús de les 
noves cartelleres hauran de responsabilitzar-se 
de treure’n els cartells un cop hagi passat la 
data de l’activitat anunciada.

el cost total d’aquestes 13 cartelleres ha estat 
d’uns 16.000 €.

Pantalles al carrer
paral·lelament, durant aquest 2017 també està 
previst l’inici de la instal·lació de pantalles al 
carrer, que serviran per difondre activitats, 
campanyes adreçades a la ciutadania o altres 
informacions d’interès.

S’han instal·lat 13 cartelleres

1r any de la creació de la taula de gènere 
la sensibilització i el rebuig de la violència i les actituds masclistes,
principals objectius de la taula 

Els projectes tindran un to més social i podran
ser votats per la ciutadania

al març del 2016 va tenir lloc la primera reunió 
de l’anomenada taula de treball de gènere, en la 
qual participen els portaveus dels grups munici-
pals, regidors i tècnics de diverses àrees de l’ajun-
tament, així com representants de les entitats fe-
ministes de la comarca i de persones expertes en 
matèria de gènere. l’objectiu d’aquesta taula, crea-
da arran d’una moció presentada per cp-cup-pa 
que va tenir el suport de tots els grups municipals, 
és promoure accions i campanyes de sensibilitza-
ció i rebuig de la violència masclista i prevenció 
d’actituds masclistes en els entorns d’oci i festes. 

durant aquests 12 primers mesos la taula s’ha 
reunit diverses vegades i els seus integrants han 
rebut formació específica. alhora, durant la festa 
major es va fer un treball de camp per detectar 
possibles actituds sexistes i homòfobes.

les properes accions previstes per la taula 
de gènere són l’elaboració d’un protocol cen-
trat en la prevenció de les actituds sexistes, 
l’impuls de campanyes de sensibilització i un 
treball conjunt amb les escoles del municipi 
per portar a terme accions adreçades tant als 
alumnes com a les famílies.

L’Ajuntament Jove torna
amb novetats

Jam-sessions per a totes les edats 

l’ajuntament jove és una iniciativa que fa possible que els 
alumnes de 4t d’eSO puguin elaborar un o més projectes adre-
çats a tots els joves del municipi que, en cas de resultar gua-
nyadors, compten amb el suport de l’ajuntament per portar-se 
a terme.

després d’una aturada per replantejar-ne el funcionament i 
els objectius, aquest curs 2016-2017 l’ajuntament jove torna 
amb una nova dinàmica pensada perquè l’experiència tingui 
un sentit d’impacte social en comptes d’una finalitat d’oci com 
passava fins ara amb la majoria dels projectes. en aquest sentit, 
en aquesta nova etapa es vol potenciar que els joves treballin en 
projectes de voluntat transformadora, elaborats després d’ana-
litzar conjuntament quins són els temes que més els preocu-
pen. al mateix temps, es vol implicar a tots els joves premia-
nencs a l’hora de votar-los.

d’entrada, s’han creat dos grups de voluntaris de totes les 
aules de 4t d’eSO que es reuniran un cop per setmana per anar 
treballant els temes. el pas següent, per part de tots els alum-
nes de 4t d’eSO, serà l’elecció dels projectes que es portaran a 
votació.

finalment, a partir del 21 de febrer es farà la votació a través 
del portal governobert.pdm.cat que estarà oberta a tothom. un 
cop triats els projectes, els mateixos voluntaris hi treballaran 
fins al mes de març per desenvolupar-los.

la regidoria de joventut organitza periòdica-
ment jam-sessions a la sala petita de l’espai 
l’amistat. les jam-sessions són obertes a tot-
hom i qualsevol persona que ho vulgui hi pot 
anar amb el seu instrument i pujar a l’escena-
ri per tocar-lo de manera improvisada, junta-
ment amb la resta de participants.

com a novetat d’enguany, cada jam-session 
va precedida d’una sessió familiar, pensada 
perquè hi puguin participar els infants i els jo-
ves. les sessions familiars es fan de 18.30 h a 
20 h i les nocturnes de 23 h a 2 h.

les properes sessions previstes es faran el 
17 de març i el 19 de maig.

Actes amb motiu del Dia
internacional de les Dones

Del 3 al 21 de març
Taula de llibres d’autores
i autors per l’equitat
de gènere i LGTBi
Biblioteca municipal martí
rosselló i lloveras.
Ctra. de vilassar de Dalt, 100

Dissabte, 4 de març, 12.30 h
inauguració “Món de dones”
amb la participació de
30 artistes plàstics
Exposició del 3 al 12 de març 
de  dt. a  dv. de 18 h a 20 h
 ds. de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
 dg. de 12 a 14 h
Sala premià art
Carrer Sant antoni, 3 

Diumenge, 5 de març, 12 h
inauguració exposició:
“Fèmines”
museu de l'Estampació
de premià de mar
Joan XXiii, 2-8 

Dimarts, 7 de març,s 19 h
xerrada “Condició de vida de
les dones a l’Edat Mitjana”
a càrrec de Carme Hernandez
Santamaria, llicenciada en
Ciències de l’Educació i autora
de la novel·la Tras la celosía 
Biblioteca municipal martí
rosselló i lloveras.
Ctra. de vilassar de Dalt, 100

Tots els dimecres del 19 d’abril
al 21 de juny de 10 a 11 h
Taller d’Autodefensa
per a dones
Taekwondo avellaneda. Gran
via, 182 local. premià de mar 
inscripcions a la Fàbrica del
Gas, nau2, Joan XXiii, 2-6.
Tel. 93 741 74 04
Del 8 de març al 18 d’abril.
De dl. a  dv. de 9 a 13 h

Diumenge, 12 de març, 12 h
Conferència “Divinitats
de la Mediterrània:
de la Venus paleolítica
a la bruixa”
a càrrec de ramon Coll,
arqueòleg 
museu de l'Estampació
de premià de mar
Joan XXiii, 2-8 

Divendres, 24 de març, 18 h
Taula rodona rols femenins
a la novel·la negra
a càrrec de Susanna
Hernández, escriptora,
amb anna maria villalonga,
paz Fernandez,
Graziella molino
i maria antonia Huertas 
Biblioteca municipal martí
rosselló i lloveras.
Ctra. de vilassar de Dalt, 100

amb motiu del Dia internacional de les Dones, que se celebra el 
8 de març  com a símbol de la lluita històrica per la igualtat de 
gènere, des de la regidoria d'igualtat s’han organitzat els actes 
següents per als mesos de març i abril:

Reunió de la taula de gènere



8  vila primilia 96

Les escoles commemoren
el Dia Escolar de la
No-violència i la Pau
1.600 alumnes van participar en un acte centrat en
les persones refugiades
el proppassat dilluns dia 30, prop de 1.600 
alumnes de les escoles de premià es van tro-
bar a la plaça de la Sardana per commemorar 
la celebració del dia escolar de la no-violència 
i la pau que se celebra arreu del món.

l’acte, organitzat per les escoles amb la col-
laboració de l’ajuntament, es va centrar en la 
defensa dels drets humans i la solidaritat envers 
les persones que pateixen situacions de guerra 

i es veuen obligades a fugir dels seus països. 
durant l’acte, els alumnes de les escoles van lle-
gir un manifest relacionat amb la pau, els drets 
humans, l’asil i el refugi, van confeccionar un 
mosaic i van fer una cantada col·lectiva.

l’objectiu d’aquesta jornada era fomentar la 
cohesió social entre els alumnes de premià de 
mar i crear un compromís amb els principis 
de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància.

Els participants van fer un mosaic

la nova pàgina ja està operativa, amb una
imatge i uns continguts totalment renovats 

L’Escola de Música
estrena web

l’escola municipal de música ha fet una nova pàgina web 
(www.emusicapremiademar.org) amb un disseny totalment 
adaptat als dispositius mòbils, on es pot trobar informació 
sobre els ensenyaments que ofereix l’escola, a més de notí-
cies sobre les diverses activitats que es fan al llarg del curs 
com ara concerts, activitats per a les escoles de primària o 
col·laboracions amb entitats.

Des de la pàgina de Facebook
https://www.facebook.com/emusicapremia/
també es pot seguir tota l’actualitat del centre.

Nova imatge del web

El Consell d’infants participa
en un simposi internacional
El Simposi “infants i participació política. Els consells d’infants
i adolescents” es va celebrar a Barcelona el mes de desembre
diversos consells d'infants i 
adolescents de catalunya, en-
tre els quals hi havia el con-
sell d'infants de premià de 
mar, van participar en aques-
tes jornades, centrades en la 
participació política de la in-
fància en els municipis.

el simposi estava organit-
zat pel Grup de recerca en 
educació moral (Grem) i el 

Grup de recerca en pedago-
gia Social (GpS) de la facultat 
d’educació de la universitat 
de barcelona i va comptar 
amb la participació de repre-
sentants polítics, tècnics, di-
namitzadors i persones ex-
pertes en la matèria a escala 
internacional.

el consell d’infants de pre-
mià de mar va estar convidat a 

participar en la taula de debat: 
“experiències dels consells 
d’infants i adolescents” i a fer 
la cloenda de l’acte. els repre-
sentants premianencs van 
ser els encarregats d’explicar 
l’organització del consell, així 
com les accions que s’han tre-
ballat des d’aquest òrgan de 
participació format per l’alum-
nat de 5è i 6è de primària.

Moment de la intervenció dels alumnes premianencs
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Neix NEENS, una associació adreçada a famílies
amb infants amb necessitats educatives especials
Divendres 17 de febrer l’associació farà l’acte de presentació al Centre Cívic
neenS és una associació sense ànim de lucre 
formada per un petit grup de mares i pares de 
premià de mar amb infants amb necessitats 
educatives especials.

l’objectiu d’aquesta iniciativa és treballar 
perquè tots els nens i les nenes formin part 
de la societat independentment de les seves ca-
pacitats funcionals. en aquest sentit, proposen 
diverses actuacions com ara tallers grupals per 
a nens i nenes amb problemes de socialització 
originats per la diversitat; creació d’un grup de 
vetlladores de suport a les escoles per suplir 
aquelles franges que no depenen del departa-
ment d’ensenyament (excursions, menjador, 

colònies); atenció a alumnes amb altes capaci-
tats intel·lectuals; tallers preventius; i ajuda i 
assessorament a les famílies, entre altres.

des de la regidoria d’ensenyament es veu 
necessari donar suport a l’associació i incorpo-
rar a altres entitats del municipi, a fi de poder 
fer de manera conjunta un treball d’integració 
social que permeti potenciar i millorar la in-
clusió educativa. 

les famílies interessades a contactar amb l’asso-
ciació, ho poden fer a paresimaresnee@gmail.com

la presentació oficial de l’associació es farà 
el proper divendres, 17 de febrer, a les 20 h, al 
centre cívic. 

Moció sobre l'atenció
d'infants amb NEE
El ple de gener va aprovar, amb els vots de tots els grups munici-
pals, una moció d’ErC-Jxp sobre l’atenció dels infants amb neces-
sitats educatives especials que demanava, entre altres, que es 
desenvolupi un projecte amb la participació de les àrees implica-
des de l’ajuntament i amb laparticipació de l’associació NEENS 
i altres entitats, que tingui en compte el suport de professionals 
dins dels centres escolars, les activitats de lleure i complementà-
ries organitzades pels centres, i el desenvolupament de propos-
tes d’activitats extraescolars amb les entitats del municipi.

Exposició “Escoles d’altres mons”

Espai de debat educatiu
obert a tothom

L’Ajuntament continua apostant per l’ús de
les noves tecnologies a les escoles 

Del 6 al 28 de febrer el museu d’Estampació acollirà l’exposició itinerant,
fruit del treball del fotoperiodista en Kim manresa
la mostra és un projecte educatiu que vol aprofundir i conscienciar la població sobre valors com 
el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància, la diversitat i la inclusió. 

a través de 50 fotografies condueix l’espectador a reflexionar al voltant del dret a l’educació 
de totes les persones com a eix principal per poder desenvolupar-se davant les injustícies i les 
desigualtats socials. 

l’exposició, cedida per la diputació de barcelona, permet a les escoles, professors i a la ciuta-
dania en general fer un viatge per diferents indrets del món.

la regidoria d’ensenyament ha impulsat, amb el suport de la diputa-
ció de barcelona, un grup de treball format per famílies i professionals 
pensat per reflexionar i debatre sobre temes relacionats amb l’educació.

aquesta iniciativa s’emmarca dins l’àmbit de suport a la for-
mació educativa de les famílies i té per objectiu promoure el di-
àleg i consensuar suggeriments o recomanacions encaminades 
a orientar les famílies en el moment de donar resposta a les di-
ferents situacions quotidianes, buscant una implicació de tots 
els col·lectius en la tasca educativa que va més enllà de l’escola.

l’espai vol evidenciar que les dificultats educatives no formen 
part només de l’escola i convé afrontar-les de manera col·lectiva. 
en aquest sentit, es pretén potenciar la participació de les famí-
lies i dels professionals (educadors socials, personal sanitari, po-
licia, assistents socials, pedagogs...) per tal de tenir una mirada 
àmplia i caminar plegats cap a un mateix objectiu, buscant el 
consens i la coherència educativa de la comunitat. aquests espais 
estan dirigits per una persona experta en psicologia i pedagogia.

les sessions són obertes a tothom que hi vulgui participar. es 
fan els darrers dimecres de cada mes, en horari de 19 h a 21 h, a 
la sala de plens de l’ajuntament (antiga fàbrica del Gas. nau 1).

per segon any consecutiu, la regidoria d'ense-
nyament ha facilitat a les escoles del municipi 
dispositius electrònics (tauletes). la iniciativa 
s’ha tirat endavant a través d’un conveni bianual 
que l’any passat es va signar amb les ampa i la 
distribució s’ha fet en funció del nombre d’alum-
nes i de les peticions per part dels centres.

d’aquesta manera, des de les escoles es pot 
continuar promovent l’ús de les noves tecnolo-
gies a les aules i, alhora, es facilita la igualtat 
d’oportunitats, ja que tots els infants i joves hi 
poden tenir accés.

el cost dels dispositius que s'han cedit als cen-
tres educatius ascendeix a 21.359 € (iVa inclòs).

Noves tecnologies a l’abast de tots els alumnes

Imatge que es pot veure a l’exposició

FOTO: Kim maNrESa
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Treballar pel poble o mentir per aconseguir vots?
darrerament el nostre municipi està comprovant 
la part més fosca de la política. i no ens referim 
a aquells casos en els quals hi ha polítics que han 
utilitzat el seu càrrec per enriquir-se. ens referim a 
aquella política que obvia la millora d’un municipi i 
el benestar de tots els ciutadans que hi viuen. aque-
lla política que basa la seva estratègia exclusivament 
en el càlcul del rèdit electoral.

tot i que hi ha excepcions, i hi ha grups munici-
pals que sí que treballen pensant en el poble, anem 
veient que la raó d’existir d’altres és únicament esde-
venir calculadores de vots que expliquen la realitat 
tergiversada per al seu benefici electoral.

tenen la mateixa informació, assessorament legal 
i tècnic que la resta i disposen dels informes dels ad-
vocats de l’ajuntament, però són capaços de pensar 
només en els 4 vots que en trauran a canvi de pré-
mer el gallet d’una de les armes més poderoses per 
fer mal a la societat i a la democràcia: la mentida!

a les declaracions públiques, xarxes socials, 
plens... ens trobem massa sovint afirmacions falses 
que tenen com a únic objectiu destruir i malmetre 
la convivència ciutadana i la política. 

però nosaltres, que som optimistes de mena, 
no volem deixar escapar aquest text per convidar a 
aquells grups municipals que juguen al “tot s’hi val” 
a reflexionar. tots som regidors i servidors públics 
i, per tant, els que no ho fan, haurien de posar, per 
damunt dels seus interessos electorals, la protecció 
del bé comú i l’interès general i la veritat.

Els ‘Can Sanperes’ de Premià
Sens dubte, el cant de l’expropiació de can San-
pere ha estat el que més ha ressonat darrerament, 
però pel bé comú cal atendre tota la trama polifò-
nica del poble.

el punt de consens entre les forces polítiques és 
que les activitats de can Sanpere han estat molt bene-
ficioses. Segurament, un segon punt de coincidència 
és que ens manquen grans espais per fer-hi activitats 
socials. això és exactament el que hem de defensar i 
solucionar perquè, a ulls de la majoria, no importa ni 
on es fan les activitats, ni com s’organitzen.

traslladar la rellevància de l’assumpte al lloc –una 
fàbrica ocupada– o al com –l’autogestió– ja no és apos-
tar únicament pel bé comú, sinó que és una posició 
clarament de model ideològic i partidista. i totalment 
legítima, per descomptat. trobaríem, però, molts ma-
tisos entre els ciutadans i la resta de col·lectius que fan 
activitats fora de can Sanpere: cal que ens preguntem 
si per mantenir un model ideològic concret hem de 
gastar al voltant de 20 milions d’euros pel capbaix que 
frenarien o aturarien moltes altres inversions i serveis 
a premià de mar.

actuem, doncs, no per can Sanpere, sinó per totes 
les energies que hi ha al poble treballant per millo-
rar-lo. lluitem no només pel lloc físic de can Sanpe-
re, sinó per construir molts ‘can Sanperes’ arreu dels 
carrers premianencs. i treballem no només per un 
model de fer les coses, l’autogestió, sinó per qualsevol 
model que doni beneficis a la ciutadania i que enri-
queixi el poble. Volem molts ‘can Sanperes’ a premià!

Modificacions del POUM, urbanisme al servei
d’interessos privats
al desembre el Govern va presentar 20 modificaci-
ons urbanístiques per ser aprovades 15 dies després: 
temes tan diversos i de diferent importància que, 
presentats conjuntament i amb poca antelació, no 
permetien debat públic ni transparència envers la 
ciutadania.

a l’antiga fàbrica de pijames del carrer ramon i 
cajal, el conveni amb la propietat inclou la construc-
ció de pisos i la concessió dels locals de la planta 
baixa a l'ajuntament. ara ciu, pSc, pp, ciutadans 
i erc han aprovat un canvi que permet vendre 
aquests locals. patrimoni municipal (escàs) que cal 
mantenir, especialment en una zona plena de neces-
sitats socials. 

també es va eliminar la limitació que impedia situ-
ar noves oficines bancàries al tram central de la Gran 
Via. ens hi vam oposar, cal protegir els comerços i no 
permetre que siguin substituïts per serveis que tan-
quen tardes i caps de setmana: volem que sigui una 
zona viva. ciu, pSc, pp i erc pensen diferent.

finalment, permetre els serveis funeraris (tanato-
ri) a ca n'amell. tot plegat mostra que l’urbanisme 
ens el planifiquen els privats i el pOum es modifica 
ràpidament i sense debat. l'equip de Govern diu que 
tot es decideix de forma consensuada i transparent. 
doncs no: l’urbanisme a premià es treballa de forma 
precipitada i sense la suficient informació ni debat 
públic, que són elements fonamentals per defensar 
l’interès general, perquè entre totes determinem 
quins equipaments calen, on i com es construiran.

Diem no al tanatori i als bancs al centre
de la Gran Via, entre altres propostes
al gener ciu i pSc van proposar al ple vint modifi-
cacions del pla d’ordenació urbanística. d’aquestes, 
n’hi havia algunes necessàries per errors anteriors, 
però n’hi havia altres amb un fort impacte, com per 
exemple, la de donar permís per obrir un tanatori 
a la residència ca n’amell. actualment aquesta té 
un tanatori per a les persones usuàries de la resi-
dència. la proposta era convertir-la en un tanatori 
obert al públic. Sense cap debat sobre la necessitat 
de tenir un tanatori al municipi, sobre la idoneïtat 
de la ubicació, o sobre les dificultats que sigui pre-
mià (el poble més dens del maresme) qui assumeixi 
un tanatori comarcal.

una altra proposta és la de permetre que bancs i 
caixes tornin al tram central de la Gran Via. bancs 
i caixes suposen una gran competència per al co-
merç, aquest no pot competir amb els preus de llo-
guer que s’ofereixen, de manera que posen en risc 
el teixit comercial del centre. d’altra banda, tenen 
activitat només els matins de dilluns a divendres, fet 
que provoca certa desertització. És per això que es va 
regular, ara tornen a tenir via lliure!

a icV-euia creiem que la planificació urbanísti-
ca, especialment d’un poble malmès com premià, 
s’ha de definir d’acord amb les necessitats de la po-
blació, cal consultar i fer processos participatius.

ben al contrari, han urbanitzat premià a cop d’ini-
ciativa privada. el resultat és negatiu i el problema 
s’enquista, ja que de les modificacions proposades, 
les substancials, venien de la iniciativa privada i cap 
per proposta política.

Can Sanpere la finca politizada
es más que evidente el uso partidista que, algunos 
grupos municipales, han hecho de can Sanpere.

de un lado nos encontramos con convergencia, 
donde uno de los grandes portavoces del separatis-
mo, defensor a ultranza de la llamada “consulta”, el 
Sr. alcalde, vio una oportunidad única para escenifi-
car la gran consulta en su propia ciudad, en premià 
de mar y la convocó sobre can Sanpere. para ello se 
destinaron recursos de la diputación a la vez que 
medios personales y técnicos de la casa. fue el plato 
único premianenc del 2014.

la crida, por su parte, aprovechó la oportunidad, 
que le brindó el equipo de gobierno, para construir 
su caballo de troya, la consulta se convertía en su 
precampaña electoral ideal, y can Sanpere el lugar 
idóneo para consolidarse como grupo municipal y 
la panacea para potenciar sus asambleas y su círculo 
de simpatizantes.

pero todos se olvidaron de defender el objetivo 
principal, en el que sobre el papel todos los grupos 
municipales estaban de acuerdo, trabajar para que 
esa finca, para que esa parcela de 10.000 mts2 se 
convirtiera en un pulmón para nuestra ciudad y fu-
era municipal, para el disfrute de todos los vecinos.

desde la consulta ni el equipo de gobierno ha 
dado ningún paso para conseguir ese objetivo ni la 
crida ha presionado para que se diera. Han estado 
muy cómodos desarrollando ese tipo de política.

una política igual de partidista que de inútil.
mientras tanto quien sigue sacando rédito de la si-

tuación es la propiedad a través de indemnizaciones.

Responsabilidad
Si bien es cierto que en la conferencia de presiden-
tes la silla de cataluña quedó vacía, no lo es menos, 
que la defensa de los intereses de los 7,5 millones de 
catalanes estuvo presente –en exclusiva- por parte 
del gobierno de españa.

el gobierno de cataluña tiene la obligación de de-
fender los intereses de todos los catalanes en foros de 
decisión sobre políticas de sanidad, educación, políti-
cas sociales o de financiación autonómica, entre otros, 
por encima de debates identitarios o de banderas.

 mientras el presidente de la Generalitat fue a 
bruselas a hacer un encuentro con 300 amigos, de-
bidamente subvencionados la mayoría de ellos, la 
única voz en un foro de decisión real y ejecutivo, 
en defensa de los 453.600 catalanes que no tienen 
trabajo, la tiene en exclusiva el Gobierno de españa.

desertar de su responsabilidad cuando se están 
creando instrumentos como la tarjeta Social o el 
bono Social para evitar –por ejemplo- los cortes 
eléctricos a las familias más vulnerables, es propio 
de aquel que está instalado en la soledad del despro-
pósito y aislado políticamente.

 condicionar las políticas de lucha contra la exclu-
sión social y pobreza, o las de creación de empleo a 
la no aceptación del referéndum de autodetermina-
ción, pone de manifiesto frente a los ojos de todo 
el mundo, que la única prioridad del presidente 
puigdemont consiste en aquello que es imposible.

es por esto que el Gobierno de españa seguirá ga-
rantizando el futuro y bienestar de todos los catalanes.
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Continuem el camí del treball i el compromís
encetem el 2017 amb el ferm compromís de seguir 
treballant pel conjunt del nostre poble. i ho fem 
amb les mateixes ganes de sempre, amb la matei-
xa empenta que quan vàrem decidir entrar a l’equip 
de Govern i amb la mateixa il·lusió d’implementar 
polítiques públiques per millorar la qualitat de vida 
dels nostres veïns i veïnes.

aquest any el nostre principal objectiu és conso-
lidar tota la tasca que anem fent des de l’inici del 
mandat: apostant per la modernització del nostre eix 
comercial, desplegant el corredor biològic, imple-
mentant mesures per mantenir els nostres carrers 
i places netes i endreçades, ampliant la cobertura 
social i l’atenció a les persones i sobretot implemen-
tant les polítiques de Garantia juvenil. no acceptem 
l’existència d’una generació perduda.

tenim molts reptes al davant, com ara la finalitza-
ció de les obres del port, la resolució de can Sanpere 
perquè sigui un espai 100% públic i que no suposi 
un endeutament excessiu dels comptes públics; aca-
barem de fer el desplegament del nou l’enllumenat 
públic; la nova plaça Salvador moragas serà una re-
alitat; establirem aliances supramunicipals per pro-
tegir les nostres platges i seguirem mantenint un 
diàleg obert i transparent amb tothom sobre el futur 
de l’antiga transmesa i metalogenia.

el pSc ens estem implicant de debò a l’hora go-
vernar el poble amb una visió progressista, respon-
sable, optimista i amb la ferma voluntat de treballar 
i establir aliances amb tots els sectors socials que 
desitgin un millor premià.

Barri de Llevant. Problemes d’aparcament i altres
manca d’aparcament de cotxes al barri; d’una part, al 
costat tenim el nucli antic de vianants, on no es pot 
aparcar; per l’altre, la zona verda del carrer romà 
piera, elisenda de montcada i ramon llull. això fa 
que la part baixa estigui sempre saturada de cotxes 
i sovint cal aparcar lluny del barri. els guals, passos 
de vianants, estacionaments per a motos i jardineres 
no hi ajuden gaire. estaria bé una revisió de guals, ja 
que molts no compleixen la seva funció o bé estan 
obsolets. mirar els espais per motos si es fan servir 
o no, així com els passos de vianants, que de vega-
des sembla mentida que se’n puguin pintar tres en 
un carrer com Sant francesc amb carrer de l’alfons, 
que gairebé no tenen ús; amb dos n’hi hauria prou i 
guanyaríem una plaça d’aparcament. 

de reixes grogues, n’hi ha que no caldrien, o bé 
no tan grans. 

revisar tot això faria que tinguéssim una mica 
més d’espai per als cotxes.

un altre problema són els aiguats, tot i que la situ-
ació ha millorat molt, però encara tenim problemes. 
estem pendents d’una obra al carrer de l’alfons, que 
farà que la meitat del carrer Sant francesc no es sa-
turi d’aigua. al camí ral tenim la barrera del tren, 
i s’hauria de trobar una solució i fer que l’aigua que 
s’acumula a la nacional quan plou, pogués anar al 
mar, ja que és aigua neta de pluja. també caldria 
una bona neteja del col·lector, clavegueres i sorrals.

Si teniu algun comentari a fer del barri, ho podeu 
fer a la nostra adreça electrònica:
barridellevant@hotmail.com.

Treballs de millora als
centres educatius
durant el mes de desembre es van fer diversos tre-
balls d’arranjaments i millores als centres educatius 
de la vila. alguns dels treballs es van fer aprofitant 
les vacances de nadal, per evitar que afectessin el 
dia a dia dels alumnes.
• Escola Sant Cristòfol (Gran Via): es va reparar una 
humitat de la paret de l’aula multiusos del segon pa-
velló. l’actuació va anar acompanyada dels treballs 
d’arranjament i pintura corresponents. 
• Escola La Lió: es va treure l’enrajolat de l’antiga 
aula laboratori i es van retirar uns armaris vells. 
l’actuació va anar acompanyada dels treballs d’ar-
ranjament i pintura corresponents. 
també es van instal·lar baranes i rampes d’accés a 
diversos espais.
• Escola El Dofí: es va enderrocar i remodelar un 
espai antic per convertir-lo en magatzem per a ma-
terial esportiu. l’actuació va anar acompanyada dels 
treballs d’arranjament i pintura corresponents.
també es van instal·lar baldes de tancament a les 
finestres d’alumini del 1r pis. 
• Escola d’adults: es va substituir la porta d’accés al 
terrat. 
• Escola de música: es van fer treballs de reparació 
de fusteria exterior i interior. 
• Escola bressol: es van pintar les 3 parets exteriors 
de l’edifici i el mur de la façana que dóna al carrer 
de la plaça.

també es va substituir la porta d’alumini de l’entra-
da per una de nova. 
• Escola Sant Cristòfol: es va rehabilitar l’espai de 
la cuina: es van reparar l’enrajolat, els marbres i el 
mobiliari d’una part de la cuina-office. 
• Escola Montserrat: es va reparar el tancat del vol-
tant de la pista poliesportiva de l’escola. 
es va substituir un vidre de l’espai del gimnàs.
es van reparar la porta d’emergència d’accés al pati i 
la porta de l’aula de p4 d’accés al pati. 
també es van fer treballs de manteniment de l’ar-
brat dels recintes escolars.

Anunci oficial
per Junta de Govern local de data 27 de juliol de 2016 es va 
aprovar inicialment el “projecte de reurbanització del car-
rer valència, tram entre el carrer Girona i el Torrent Santa 
anna”; es va exposar al públic mitjançant anunci publicat 
en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 
03.08.16, a la web municipal i al tauler d’anuncis de la Cor-
poració als efectes d’informació pública, i va quedar apro-
vat definitivament en data 09.01.17, ja que no s’havien pre-
sentat al·legacions ni reclamacions i l’informe de l’agència 
Catalana de l’aigua és favorable. 
 
la qual cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

premià de mar, 10 de gener de 2017

Miquel Buch i Moya
alcalde

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

La façana de l’Escola Bressol es va pintar
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Nou programa per fomentar
l’ocupació entre els joves
la iniciativa, adreçada a joves de 18 a 29 anys, combina
l’experiència laboral amb la formació
l’ajuntament ha iniciat el programa “fem Ocu-
pació per a joves”, que té per objectiu facilitar la 
inserció laboral de joves d’entre 18 i 29 anys en 
situació d’atur. els participants al programa gau-
diran d’un contracte laboral temporal i, paral-
lelament, rebran formació vinculada a la feina 
que estiguin desenvolupant. alhora, també gau-
diran d’un servei d’orientació i acompanyament 
durant el procés de contractació i formació.

“fem ocupació” s’adreça a joves que dispo-
sin del títol d’ensenyament secundari obligato-
ri, de batxillerat o d’un cicle formatiu de grau 
mitjà. també hi poden participar aquells joves 
que, tot i no tenir cap d’aquestes titulacions, 
disposen de la corresponent equivalència a 
efectes laborals o acadèmics.

les empreses i entitats que participin d’aquest 
programa podran sol·licitar una subvenció de 
tots els costos derivats de la contractació del per-
sonal (excepte els costos de seguretat social) com 
a màxim fins a l'import del salari mínim interpro-
fessional vigent en el moment de la contractació.

aquest programa està subvencionat pel Ser-
vei d’Ocupació de catalunya (SOc) i el ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i forma part del con-
junt de programes vinculats a Garantia juvenil.

Més informació: 
Servei d’ocupació municipal 
carrer joan XXiii 2 (antiga fàbrica del Gas) 
telèfon: 93 741 74 01 ext. 2000 
adreça: ocupacio@premiademar.cat

Milloren els indicadors
d’audiència de Ràdio
Premià de Mar
ràdio premià de mar ha superat l’audiència acu-
mulada de l’any passat i situa el share en el 6,3%, 
un punt més que el 2015. així es desprèn de l’estudi 
d’audiència que ha elaborat l’empresa infortècnica.

a l'estudi, realitzat durant el mes de novembre, 
l’empresa va entrevistar 319 persones de l’àmbit de 
premià de mar majors de 15 anys. a partir d’aques-
tes dades es desprèn que a l’últim mes han escoltat 
ràdio premià de mar en algun moment 7.345 per-
sones durant 24 minuts al dia de mitjana, mentre 
que el 2015 n’eren 6810 i 21 minuts de mitjana.

també han millorat de manera substancial 
les dades relatives a seguidors a les xarxes socials 
i a les visites del web de ràdio premià de mar.

Remodelació
dels estudis
Fa poques setmanes es va dur a terme la 
remodelació dels estudis de l’emissora. Els 
treballs es van fer coincidir amb la programa-
ció especial de Nadal per evitar fer alteraci-
ons en la programació habitual i poder oferir 
servei a tots els nostres voluntaris. aquesta 
remodelació era necessària, ja que els equi-
paments tenien disset anys d’antiguitat 

Més formació ocupacional
per a persones aturades

Contractacions subvencionades
per a persones aturades

Properes ubicacions
de la deixalleria mòbil 

aquest 2017 l’ajuntament destinarà 55.000 euros a accions for-
matives per afavorir l’ocupació. l’objectiu dels cursos adreçats a 
persones en situació d’atur és millorar el seu currículum i afa-
vorir la seva ocupabilitat. per això, durant el primer trimestre 
de l’any s’han programat dos cursos d’informàtica avançada que 
permetran acreditar els coneixements dels participants amb la 
certificació acreditativa que atorga microsoft. de cara al segon tri-
mestre es preveu l’inici d’altres accions formatives professiona-
litzadores com ara l’atenció al client en empreses de serveis i un 
curs de prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció.

Propers cursos:
Febrer: mOS microsoft excel 2013 (40 hores)
Març: mOS microsoft power point 2013 (40 hores)
Abril-maig: atenció al client d’empreses de serveis (60 hores)

Més informació:
Servei de promoció econòmica (carrer joan XXiii, 2).
telèfon 93 752 91 90, adreça ocupacio@premiademar.cat

la Generalitat de catalunya i la diputació de barcelona convo-
quen diverses convocatòries de subvencions que permeten a 
l’ajuntament contractar temporalment persones desocupades 
per desenvolupar projectes socials.

l’any 2016 un total de 63 persones van treballar en algun dels 
programes subvencionats, com ara el projecte d’agents cívics, que 
va permetre disposar d’un suport a la vigilància de les platges durant 
l’estiu i d’un suport a les entrades i sortides de les escoles o el projec-
te que va permetre millorar algunes voreres per facilitar la mobilitat.

les últimes convocatòries en les quals ha participat l’ajunta-
ment permetran que aquest any 2017 treballin 29 persones en 
diferents programes. en la convocatòria de treball i formació par-
ticipen 21 persones desocupades; en la de treball als barris treba-
llaran 6 persones desocupades i en la de Fem ocupació per a joves 
2 persones més. en aquesta darrera convocatòria,  l’objectiu és 
facilitar la inserció laboral de fins a 15 joves entre 18 i 29 anys.

la deixalleria mòbil funciona cada dissabte des de les 10 del 
matí fins a les 8 del vespre (excepte de 14.30 a 15.30, que està 
tancada). la  ubicació prevista durant els mesos de febrer, març 
i abril és la següent:

Dissabtes mes de febrer: Gran Via-plaça dr. ferran
Dissabtes mes de març: plaça mercè rodoreda
Dissabtes mes d’abril: can pou-carrer rafael de casanova

per fer ús de la deixalleria mòbil s’ha de portar  la targeta d’usu-
ari que s’utilitza per a la deixalleria la Suïssa, ubicada al polígon 
industrial la Suïssa de premià de dalt.  fer ús de la deixalleria 
comporta una bonificació en la quota de la taxa de la brossa.
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Els conflictes entre veïns,
els més habituals al Servei
de mediació
Durant el 2016 l’equip de mediació de premià de mar
va gestionar 16 casos de conflicte
els conflictes que s’originen a les comunitats de veïns, sobretot aquells derivats de molèsties generades per 
sorolls, humitats i malentesos, han estat els més treballats des del Servei de mediació de premià de mar 
durant el 2016. la segona tipologia de conflictes més freqüents han estat els conflictes familiars. 

durant l’any passat, l’equip de mediació va intervenir en la gestió de 16 casos de conflicte, que van bene-
ficiar unes 40 persones de manera directa i 400 de manera directa.

Prevenció de conflictes
des del servei també es fa la tasca de prevenció de conflictes, proporcionant a la ciutadania els espais i recur-
sos per facilitar la gestió pacífica dels conflictes. en aquest sentit, s’han fet tallers als cursos dels cicles mitjà 
i superior de diverses escoles, i també es va fer un taller de comunicació no violenta adreçat a pares i mares.

Què és la mediació? 
És una manera de resoldre els conflictes generant canvis en les persones de manera que la superació dels 
malentesos, i situacions de discrepància, ens permetin obtenir eines noves i millores en la comunicació 
individual i col·lectiva.

És un servei gratuït, confidencial, voluntari i participatiu que fomenta la prevenció, l’apropament, la 
comprensió i el diàleg, i fa possible que les persones, i els col·lectius, arribin per si mateixos a acords satis-
factoris i duradors, que fomentin la convivència i la ciutadania.

Qui intervé en la mediació?
persones o col·lectius interessats, acompanyats per mediadors imparcials especialitzats que, sense imposar solu-
cions, garanteixen que tothom sigui escoltat i respectat i ajuden a facilitar uns acords transformadors i compartits.

Com es realitza la mediació?
per iniciar-la, n’hi ha prou que una de les parts ho demani. el Servei de mediació ciutadana contacta amb 
les parts per oferir la mediació o una altra eina de gestió de conflictes. en el cas que les parts acceptin, s’ini-
cia el procés. S’organitza una trobada de les parts en un espai neutral i un horari convenient per a tots. el 
procés es tanca amb un document on es recullen els acords obtinguts. 

En quines situacions s’utilitza?
el Servei de mediació ciutadana de premià de mar treballa amb els casos següents: 
• Comunitaris i veïnals: convivència, sorolls, malentesos, neteja...
• Espais públics: places, carrers, equipaments...
• Relacionats amb l’activitat econòmica: comerços, hostaleria...
• Entre entitats i associacions...
• Àmbit escolar
• Familiars: parelles, relacions pares-fills, germans... o qualsevol altre desacord entre persones.

el Servei de mediació es troba al carrer de la mercè, número 75, i funciona els dimecres, de 10 a 18 h. 

Com es pot sol·licitar aquest servei?
cal demanar-lo a l’àrea d’atenció a les persones, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, al carrer joan XXiii, 2-8 
nau 2; per telèfon al 93 741 74 04 o a l’adreça electrònica mediaciociutadana@premiademar.cat. 

el Servei de mediació de premià de mar compta amb el suport de la diputació de barcelona.

Formació a les empreses
sobre la facturació
electrònica

un projecte per fer realitat
el somni d’una noia
de Premià de Mar

tal com estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’im-
puls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic, les empreses proveïdores de ser-
veis o béns a qualsevol administració pública estan obli-
gades a presentar les seves factures en format electrònic.

amb l’objectiu d’aclarir possibles dubtes, facilitar el 
canvi a aquest nou format i demostrar-ne els avantatges 
per als proveïdors (tant als que hi estan obligats per llei 
com per exemple les societats anònimes o les societats 
de responsabilitat limitada com als que no ho estan), des 
de l’ajuntament s’ofereix a les empreses la possibilitat 
de fer una formació individualitzada a la seva seu social.

les factures en format electrònic permeten una 
major rapidesa en tota la tramitació interna de l’ad-
ministració, en aquest cas de l’ajuntament i, per tant, 
una major agilitat a l’hora de fer els pagaments. alho-
ra, amb aquest sistema els proveïdors estan informats 
en tot moment sobre el procés en què es troba la seva 
factura. el període mitjà de pagament de l’ajunta-
ment el darrer trimestre del 2016 va ser de 17,18 dies i 
la mitjana de tot el 2016 va ser de 20,11 dies.

tot i que l’ajuntament ja ofereix directament a les 
empreses aquest servei, qualsevol empresa que hi es-
tigui interessada pot demanar assistència través de 
l’adreça següent: serveiseconomics@premiademar.cat.

l’ayelen és una noia de 14 anys amb un 93% de cegue-
sa i el seu somni és tenir algun dia un seient al camp 
nou. amb el suport de la fundació itinerarium han 
creat el projecte ‘ayelen pizza’, en el qual les pizzes són 
pensades per ella i tenen els noms dels seus ídols. ‘aye-
len pizza’ també vol sensibiltzar sobre les capacitats de 
totes les persones i els recursos que se n’obtinguin, a 
banda de l’ayelen, aniran destinats a ajudar a crear pro-
jectes d’altres persones amb necessitats especials.
On es poden trobar les 'ayelen pizza': La Rueda
c/mossèn jacint Verdaguer 95 premià de mar
el preu de la pizza per a 2/3 persones és de 10 €
Més informació: www.fundacioitinerarium.org

La formació es fa a la mateixa empresa
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Torna la Marina Trail per ajudar refugiats del Líban
El pròxim 5 de març torna la cursa de muntanya més solidària del
maresme, organitzada per voluntaris vinculats a la Salle premià
com en l’anterior edició, hi haurà curses de 
21 km (mitja marató) i 12 km, amb sortida i 
arribada a la Salle premià, per pistes i corriols 
de teià, premià de dalt i premià de mar. en-
guany, tots els beneficis de la cursa estan des-
tinats al projecte fratelli per als refugiats del 
líban, realitzat per l’OnG proide. el projecte 
se centra en el reforç escolar d’infants refugi-
ats sirians i libanesos al líban. en el primer 

cas, es tracta d’infants que han fugit de casa 
seva a causa de la guerra i en molts casos fa 
mesos o fins i tot anys que estan sense esco-
laritzar. Quant als infants libanesos, es tracta 
de nens i nenes en situació precària que, tot i 
estar escolaritzats, necessiten també un reforç 
escolar per poder seguir el curs amb normali-
tat. les inscripcions es poden realitzar per in-
ternet a l’adreça marinatrail.cat.

Nou vestidor al pavelló Voramar Tornen les caminades en grup
durant el primer trimestre d’aquest 
2017 està previst que finalitzi la cons-
trucció d’un nou vestidor al pavelló 
Voramar. els treballs van començar a 
finals de l’any passat i en una prime-
ra fase es van fer els treballs de paleta, 
fusteria i pintura. les properes setma-
nes es preveu que començarà la sego-
na fase, en la qual es faran els treballs 
d’instal·lació de dutxes, sanitaris, ac-
cessoris i la instal·lació elèctrica. ac-
tualment les instal·lacions del pavelló 
són utilitzades per quatre entitats es-
portives i una escola, a més dels par-
tits que s’hi juguen els caps de setma-
na. el pressupost total de l’actuació és 
de 23.900 €.

el proper 14 de febrer es farà una caminada en grup per donar 
a conèixer el programa conegut amb el nom activa’t caminant, 
que es torna a posar en marxa després d’un temps d’aturada. 
aquesta iniciativa consisteix a promocionar diversos recorre-
guts urbans per fer a peu amb l’objectiu de facilitar la incorpora-
ció de l’activitat física en el dia a dia i, alhora, potenciar un estil 
de vida actiu. en aquest sentit, s’han dissenyat 4 rutes urbanes 
d’intensitat diversa: curta (1.800 m), mitjana (3.000 m), llarga 
(3.300 m) i molt llarga (4.400 m).

l’activa’t caminant forma part del pla d’activitat física esport 
i salut (pafeS), organitzat per la regidoria d’esports amb el su-
port de la Generalitat de catalunya i la diputació de barcelona, 
en coordinació amb el cap premià de mar. 

la sortida del dimarts 14 de febrer es farà des de la plaça dels 
països catalans a les 10.30 hores. aquesta activitat es farà cada 
dimarts a la mateixa hora, es sortirà del mateix lloc i el grup 
anirà acompanyat d’una persona del servei d’esports.

El pavelló és utilitzat per nombrosos esportistes

Hi haurà dues curses de 21 i 12 km
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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 620 655 782
Enllumenat públic (SECE) 617 369 820

COMPANYiES DE SuBMiNiSTRAMENT
i SERVEiS. AVARiES
SOREA (servei d’aigües) 93 752 28 91 - 93 752 28 92
Avaries aigua 902 250 370

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

GAS NATuRAL (urgències) 900 75 07 50

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

SECE-MOSECA (enllumenat públic) 93 398 71 61

Deixalleria 93 751 27 66

Farmàcies de guàrdia
> febrer-març 2017
Farmàcia Barniol. Sant antoni, 31. T.93 751 04 44
Farmàcia Buenache. Gran via, 242. T.93 752 04 88
Farmàcia Gaza. Gran via, 136. T.93 752 08 88. 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo. la riera, 16. T 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez. mallorca, 18. T. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna. plaça, 94. T. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna. Gran via,195.Tel. 93 751 58 98
Farmàcia C. Peraire. Joan prim, 84. T. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell. Gran via, 62. T. 93 752 54 00

Febrer
6 G. Barniol
7 E.Gaza
8 J.pueyo
9 a. Buenache
10 G.rosell
11 G.Barniol
12 G.Barniol
13 E.viayna
14 C.peraire
15 rodríguez
16 E.Gaza
17 J.pueyo
18 p.viayna
19 p.viayna
20 a.Buenache

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

21 G.rosell
22 E.viayna
23 C.peraire
24 p.viayna
25 J.pueyo
26 J.pueyo
27 rodríguez
28 G.Barniol

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

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 (preferentment 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

aquest 2017 arranca amb una nova iniciativa en la qual la ciutadania po-
drà fer propostes d’àmbit cultural i, d’entre totes les rebudes, el consell 
de cultura decidirà a quina, o a quines, destina 15.000 €. Sobre la taula 
també tenim un altre projecte de participació: el de l’ajuntament jove, 
les votacions del qual aquest any s’obren a tota la ciutadania. es tracta de 
dos nous projectes en els quals us animo a participar i que se sumen a 
les diverses accions que ja s’han portat a terme i que han permès que la 
ciutadania digui la seva en temes d’interès general.

Vull aprofitar aquestes ratlles per convidar-vos 
també a participar al màxim en els actes de car-
naval i la festa major d’Hivern que celebrarem 
les setmanes vinents. una festa que amb els anys 
s’ha anat consolidant i que enguany arriba amb 
un programa carregat d’activitats i algunes nove-
tats pensades per a totes les edats.

en aquesta edició del Vila Primilia destaquen tot un seguit de notícies que tenen com a protagonistes els nostres escolars. Ho són per l'arribada del 
carnestoltes i les festes d'hivern de les quals són actors destacats. les nostres escoles són també notícia perquè s'han produït tot un seguit d'actua-
cions recents de manteniment i millora a centres escolars del municipi. recordem un moment emocionant que ens obsequiaren els nostres infants 
el passat dia 30 de gener en la commemoració del dia escolar de la no-violència i la pau; aquell dia la plaça de la Sardana es va omplir d'alumnes de 
primària de les vuit escoles premianenques, públiques i privades, on es va fer un gran mosaic al·legòric a la crisi dels refugiats.

destaquem també la notícia d'un programa d'activitats per a nens i nenes amb necessitats educatives especials. finalment en aquest seguit de no-
tícies relacionades amb l'educació fem esment de la nova pàgina web de l'escola de música que evidencia que la pràctica de la música és un element 
que contribueix decididament al benestar de les persones i va molt més enllà de l'àmbit purament artístic.

també són titulars d'aquesta edició un nou espai d'esbarjo per a gossos a la plaça república, les darreres novetats sobre can Sanpere, les millores 
a l'enllumenat públic i l'adaptació de les voreres del carrer joan prim.

per acabar, cal destacar l'augment d'oients de ràdio premià de mar que certifica el darrer estudi d'audiència, així com les millores en les seves 
instal·lacions per la seva adequació a la tecnologia i als processos dels nostres dies.



“En els darrers dos anys s’han fet coses
al patronat que ningú no s’imaginava”
Jordi Planas
responsable de comunicació
del patronat Social premianenc

Quines tasques fas al patronat?
la meva feina és diversa. Sóc tramoia 
i tècnic de llums i so; m'encarrego del 
bar i la consergeria del patronat amb la 
meva mare i ara també sóc el web mà-
nager i encarregat del departament de 
comunicació del teatre: web, butlletins 
mensuals, disseny dels cartells i carnets, 
estratègies de màrqueting i xarxes soci-
als. també m'he iniciat en el món de la 
dramatúrgia fent d'actor a la Sopera i als 
pastorets, a l’espera de nous projectes.

A què et dediques professionalment?
en el món professional em dedico a la 
realització de continguts audiovisuals: 
videoclips, curtmetratges, publicitat, 
fent de càmera i director de la meva 
pròpia productora. estic acabant la 
carrera de mitjans audiovisuals (car-
rera universitària al tecnocampus de 
mataró). com a hobby canto rap, hip-
hop. la música és de les coses més 
importants de la meva vida, junta-
ment amb el patronat i la meva feina, 
que és la meva passió.

Una entitat que es renova sense
perdre l'essència?
estem en constant renovació, sobretot 
des dels darrers dos anys en què ha vin-
gut gent molt jove i que ens ha animat 
a fer coses que no s'havien plantejat 
mai com és ara la mateixa renovació de 
la web o la participació en les xarxes so-
cials. el patronat s’ha de potenciar per 
recuperar el públic que tenia abans.

El Patronat es viu des del bressol
Sí, perquè els meus pares porten tota 
la vida al patronat. el meu avi ja en 
formava part així com el meu oncle. 
la família planas i la família cisa han 
estat les dues grans famílies de l’enti-
tat. de tota manera va ser el meu pa-
drí el principal responsable que agafés 
l'afició al teatre i tot allò que l’envolta.

És una entitat molt tancada?
algú pot pensar que el patronat és un 
lloc sectari perquè la gent es coneix 
molt, però quan coneixes la gent d'allà 
enganxa fins al punt de col·laborar-hi 
per fer coses i en el fons és treballar per 
la cultura del poble i això omple molt. 
els que hi anem, no guanyem diners 
però guanyem moltes altres coses.

Què implica fer-se soci del Patronat?
implica formar part de la família pa-
tronat, vol dir ser-ne propietari i, això 
és molt important, formar part de la 
cultura del poble. cada setmana hi 
passen centenars de persones. És una 
entitat molt viva amb gent de totes les 
edats. tenim tramoies ajudants i vo-
luntaris dels de 17 fins als 70 anys.

Què vol dir vetllar per la cohesió social?
tot el que fem d'alguna manera impli-
ca vetllar per la cohesió social, estem 
oferint un servei de manera altruista 
perquè tothom que vulgui el pugui 
utilitzar. la promoció cultural, la cre-
ació de grups amateurs, les produc-
cions de petit format, el voluntariat, 
l'apropament dels infants al món del 
teatre, i ara també les noves tecnolo-
gies i activitats de nou format que ser-
veixin en definitiva per fomentar i di-
fondre la cultura de la nostra població.

A banda de les activitats tradicionals, 
en penseu de noves?
al patronat mai ens tanquem a res, 
ens han proposat fer classes d'anglès, 
doncs fem classes d'angles o un taller 
d'occità, una llengua a punt de desa-
parèixer, i també n'hem fet. tot el que 
ens proposa la gent que vol fer coses 
té les portes obertes sempre.

Quins són els principals problemes 
del teatre amateur?
el pressupost és el principal escull que 

té el teatre amateur, amb tot i això les 
produccions que surten del patronat 
no tenen res a envejar a les que fan al-
tres teatres més professionalitzats. en 
els darrers anys estem donant un ni-
vell espectacular de teatre. Quan con-
cebi'm un muntatge, sempre el prepa-
rem amb la voluntat que sigui el més 
professional possible, tenim actors 
boníssims i un gran equip de tècnics, 
tramoistes, il·luminadors i regidors.

Afortunadament el teatre està en molt 
bones condicions
efectivament, les remodelacions i les 
feines que s’hi van fer permeten avui 
tenir un teatre que no té res a envejar 
a cap altre. possiblement en l'àmbit 
d'infraestructures el que ens agradaria 
és poder reformar la façana modernis-
ta i fer-ne lluir la singularitat.

Quina coordinació manteniu amb la 
programació de l'Amistat?
tot i que jo no sóc l'encarregat de la co-
ordinació d'espectacles, sé que l'espai 
l'amistat i el patronat es van reunir en 
el moment de la reobertura de l'amis-
tat per a parlar sobre la coordinació en 

les programacions de les dues entitats. 
no obstant això, ara per ara encara ens 
trobem en caps de setmana en què la 
programació d'ambdues entitats se 
superposen. la nostra voluntat és que 
això no passi, però és evident que és 
impossible acontentar a tothom.

Com veus el futur de l'entitat?
el futur del patronat és incert, però 
prometedor. la voluntat dels joves és 
seguir amb l'esperit de sempre, és a 
dir, oferir cultura i teatre a la gent de 
premià. a més a més, també tenim la 
intenció d'apropar el patronat a la gent 
jove i poder oferir nous espectacles en 
diferents àmbits.

per la part que em toca directament, 
la meva intenció és modernitzar el pa-
tronat, així com professionalitzar-lo de 
tal manera que sigui un teatre de re-
ferència dins del territori maresmenc. 
millorar la qualitat dels nostres ser-
veis, instal·lacions i espectacles és el 
que ofereix el futur. no obstant això, 
necessitem més voluntaris i gent jove 
per reforçar aquest esperit de moder-
nització i aconseguir així l'ajuda que 
necessitem.

El patronat Social premianenc ha portat històricament a terme activitats culturals molt diverses 
dirigides als públics de totes les edats i amb un clar objectiu de cohesió social. D'un temps ençà 
aquesta entitat ha vist un ressorgiment del seu voluntariat i d'aquesta nova empenta sorgeix el 
seu responsable de comunicació, en Jordi planas.

Jordi Planas davant l’edifici del Patronat, al carrer Reverend Josep Paradeda


