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“Cal explicar millor a  la població
qui som i què fem”
eva Hernández – Fabà, responsable del cap de premià de mar, explica la tasca
que fan els professionals, tant a la consulta com en  l’àmbit comunitari. 

Rebuig premianenc
dels fets de l’1-O
la ciutadania va sortir al
carrer per denunciar la
violència que es va viure
la jornada del referèndum.

La nova plaça
Salvador Moragas
aquest mes d’octubre s’ha
obert al públic el nou espai
enjardinat, situat darrere
la Fàbrica del Gas.

El nou Pla jove
avança
l’ajuntament ha iniciat
l’elaboració del document,
que inclou la participació dels
joves i marcarà els objectius
pels propers anys.

pàg. 9

pàg. 9

pàg. 13

pàg. 16



2  vila primilia 99

“l’elevat nombre de pro-
postes i la seva qualitat de-
mostren que el pressupost 
participatiu és una bona 
eina d’implicació ciutada-
na. ara toca escollir i us 
animem a votar les propos-
tes que més us agradin”.

Miquel Àngel Mendez
Ciu

“Estem contentes que la 
nostra proposta de pressu-
postos participatius torni 
enguany. la millor manera 
d'apostar-hi, però, és fer 
realitat les propostes que 
van votar els premianencs 
i premianenques el 2016”.

Miguel Moreno
CP-CuP-PA

“los espacios de partici-
pación ciudadana incor-
poran el conocimiento 
práctico y contextual de 
la ciudadanía aportando 
proyectos y planes que 
mejoran la toma de deci-
siones públicas”.

Josep M. Cano
C’S

“amb els pressupostos 
participatius incorporem 
els desitjos de la ciutada-
nia al desenvolupament 
de la ciutat, humanit-
zant-los i fent que tots ens 
els fem nostres. És per això 
que apostem per ells”.

David Gutiérrez 
PSC

“El poble ha parlat, pro-
posat i presentat inicia-
tives interessants en els 
pressupostos participa-
tius. aquest és un exem-
ple de com participar en 
el poble. Gràcies per fer-
ho, en prenem nota”.

Pep Ripollès
ERC-JxP-AM

Ja es pot votar
el pressupost participatiu
totes les persones que tinguin una edat mínima de 16 
anys i que estiguin empadronades a premià de mar 
podran votar, fins el dia 31 d’octubre, quines són les 
propostes que voldrien incloure al pressupost del 2018.

per segon any consecutiu, l’ajuntament ha reser-
vat 200.000 € del pressupost municipal perquè la 
ciutadania decideixi a quins projectes els vol desti-

nar. del 29 de maig al 25 de juny es van recollir les 
propostes de la ciutadania, en total 113. les propos-
tes no havien de superar 200.000 €, havien de ser 
de competència municipal, legals, viables, i s’havien 
de poder executar dins l’any 2018. des d’aleshores 
s’ha estat fent una valoració tècnica de cada una, 
s’han fusionat les propostes repetides i s’han des-

cartat les que no complien els requisits establerts. 
Finalment han quedat 55 propostes, que són les que 
ara es porten a votació.

la majoria de les propostes,  un 33,70% fan re-
ferència a temes d'urbanisme i espai públic, se-
guides de les de cultura i esports (20,65%) i medi 
ambient i sostenibilitat (16,30%).

Del 16 al 31 d’octubre es poden votar fins a 5 propostes

Preguntes freqüents
Quan puc votar?
Del 16 al 31 d’octubre
 
Qui pot votar?
podrà votar qualsevol persona més gran de 16 anys i que estigui empadronada
a premià de mar.

Quantes propostes puc votar?
Es poden votar un màxim de 5 propostes.

Quines propostes puc votar?
abans de la fase de votació, es publicaran totes les propostes que hagin passat la
valoració tècnica i de la comissió d’avaluació perquè compleixen els criteris requerits.
igualment es publicaran propostes excloses i els arguments que en justifiquen l’exclusió.

On es vota?
Es votarà pel web del portal de Govern Obert o bé presencialment a la Biblioteca municipal i el Centre Cívic.

Com s'escullen les propostes guanyadores?
les propostes més votades seran les guanyadores. podran ser una, dues, tres, etc. sempre que entre totes no superin els 200.000 €.

Quan s'executaran les propostes guanyadores?
les propostes que hagin guanyat passaran a formar part del pressupost municipal que haurà de ser aprovat per part del ple municipal perquè puguin 
ser executades durant l'any 2018.
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“la participació no és no-
més un concurs d’idees, 
que és el que planteja el 
govern. Els veïns i veïnes 
haurien de tenir més po-
der de decisió i participa-
ció en l’elaboració de la 
totalitat del pressupost”.

Rafa Fernández
iCV-EuiA-E

“Creemos muy positivo que 
los ciudadanos puedan de-
cidir en que prefieren que 
se emplee una parte del 
presupuesto y lo demues-
tra el hecho de la multitud 
de propuestas realizadas 
por la ciudadanía”.

Joaquín Briones
PP

27. Encarregar un estudi per a la implantació de les especialitats
de formació professional relacionades amb el mar i el medi natural
encarregar un estudi per part de l'ajuntament per a la implantació de les espe-
cialitats de formació professional relacionades amb: enologia, mecànica naval, 
activitats físiques i esportives lligades al mar i al port i també estudis de medi 
natural. l'ajuntament pot oferir espais, recursos econòmics, buscar suports, si-

nergies i finançament en empreses i ens públics. l'objectiu és recuperar la tra-
dició naval, fomentar el lleure al mar i a la natura, ser un motor de la innovació 
a la comarca, atraure alumnes d'altres pobles, col·laborar amb l'entorn, com la 
denominació d'origen alella a la qual pertanyem i el parc de la Serralada, recol-
zar l'activitat al port i la indústria local.
    20.000 €

3. Campanyes i agents de civisme i de neteja al nostre municipi i vigilància
Proposta: campanyes de civisme i de neteja al nostre municipi.
conscienciar a la població que la neteja comença per un mateix. la densitat de 
població fa que visquem en una sensació de constant brutícia. moltes vegades 
ve donada per l'incivisme dels ciutadans. potser fer una campanya impactant i 
que tingui un seguiment en temes sensibles com: neteja contenidors, neteja de 
caques de gos, voreres més netes, etc.
Proposta: Vigilant de carrers.
posar una persona que es passegi pel poble i anoti i passi l'informe a qui corres-
pongui els desperfectes que hi ha a la nostra ciutat.
Proposta: Vigilants
posar persones que vigilin i sancionin als ciutadans incívics.
Proposta: campanya de civisme
Fer una campanya de civisme que inclogui educació viària, per propietaris de 
gossos, convivència, usuaris de bicicletes, etc. ja m'he trobat unes quantes vega-
des que de poc no m'atropella una bici caminant per la riera. n'hi ha que es pen-
sen que estan al tour de França. la brutícia al poble per culpa dels propietaris 
dels gossos ja és un tema recurrent. Sorolls a la nit, deixalles on no han d'estar, 
etc. cada vegada hi ha menys educació. proposo fer una campanya on participi 
no només l'ajuntament, sinó la ràdio, les botigues, les escoles, les entitats, etc. 
És en benefici de tots. Hi hauria d'haver sancions econòmiques per les infracci-
ons i potser destinar un policia local a fer tasca de vigilància.
    83.000 €

12. iniciar el projecte "ADN gossos"
posar en marxa un pla d'identificació dels gossos per l'adn per acabar amb la 
brutícia al carrer.
    25.000 €

33. Cartells informatius al parc del Palmar
al parc del palmar hi ha sovint conflictes entre usuaris que passegen gossos 
sense corretja, les zones de pícnic, on sovint hi ha restes de festes, zones infan-
tils i resta de zones. Seria convenient almenys posar cartells visibles per delimi-
tar les zones i les normes pel correcte ús d'aquestes.
    1.000 €

34. Educació, civisme i espai públic: Estudiar i realitzar l’avantprojecte
per implantar un sistema de gestió municipal de tinença d’animals
de companyia (especialment gossos) per protegir i agrair aquells
propietaris que es comporten responsablement, i també denunciar
i donar visibilitat als que no ho fan
la formació contínua i durant tota la vida en valors, impartida en tots els àmbits 
(escolar, familiar, institucional, etc.) és el principal element de cohesió entre les 
persones, fins i tot més que la capacitat d'adquirir competències i habilitats, que 
en el seu conjunt, és la millor manera coneguda de garantir de forma cohesio-
nada la formació de persones lliures, crítiques, solidàries, capaces i cíviques. per 
això l'educació hauria de ser un servei de responsabilitat exclusivament pública 
de gestió professional consensuada, on col·laborin o s'impliquin contínuament 
els millors i més contrastats currículums tècnics, però amb el tamís del compro-
mís social que requereix tot el que és públic, ja que per sobre de cap altre servei 
bàsic, és a les seves mans l'èxit futur d'una societat civil avançada. com a part de 
l'exposat i en concret, Què puc demanar a aquest ajuntament per a aquest pro-
per pressupost participatiu? per aquest 2018, em referiré a l'educació en l'àrea 
de civisme, a l'espai públic de premià de mar. en concret a petits conflictes que 
generen malestar ciutadà relacionats amb la tinença d'animals de companyia. 
els que aparentment més soroll generen són els gossos, potser perquè són els 
més visibles (desconec si existeix algun cens municipal fiable), i com és el cas 
em referiré al respecte i l'educació cívica que crec només implica a una petita 
minoria dels propietaris, que no contemplen adequadament les bones pràcti-
ques en la cura d'aquests éssers vius. els abandonaments, els maltractaments, 
la lleugeresa amb què es prenen decisions tan importants, i també l'incivisme 
que alguns propietaris es veuen obligats a practicar per no assumir certes inco-
moditats (per exemple la neteja de les deposicions fetes en llocs no adequats). 
alguns d'aquests fets són els que m'agradaria posar en la taula de propostes, per 
protegir i agrair a aquells que es comporten responsablement, i també denun-
ciar i donar visibilitat als que no ho fan. entenc que les mascotes, aporten molt 
al benestar fins i tot a l'equilibri de moltes famílies, com en molts casos també a 
persones soles, per això penso que es podria millorar, donant al tractament del 
tema, un altre enfocament més educatiu i de compromís. crec que existeixen 
experiències en alguna altra població, en la qual mitjançant un registre d'adn 
i un xip segur i més fàcilment detectable que l'habitual que s'implanten als 

ACtiVitAt ECONòMiCA

CiViSME i BON VEïNAtGE
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animals, és possible identificar moltes situacions com les descrites, però en el 
nostre cas, perquè entrin en el camí de solució, manquen recursos (humans, 
materials, econòmics i sobretot normatius). de totes maneres, es podria contac-
tar amb aquestes poblacions per conèixer les seves experiències, perquè permeti 
identificar millores per a un nou desenvolupament normatiu, per descomptat 
consensuat entre les parts implicades. entenc que els recursos tècnics i materi-
als necessaris s'haurien de cobrir telemàticament, per exemple els de registre, 
filiació mitjançant xip, lectura i seguiment sanitari, control fiscal, gestió d'in-
cidències i sancions, reeducació i inserció (propietaris i animals), segur que 
n'hi ha molts més (lògicament no sóc expert). el sistema podria ser cofinançat, 
per exemple, mitjançant l'establiment d'una taxa de pagament trimestral, que 
cobrís la part més important del cost del sistema, aquesta part seria a satisfer 
pels propietaris dels animals, i una altra part més reduïda, amb càrrec als futurs 
pressupostos participatius de tots els ciutadans del municipi. després en funció 
del progrés i del perfeccionament del sistema, el pressupost es podria adaptar 
o reduir any a any, tenint en compte també les situacions de protecció especial 
(exemple persones majors o amb minusvalideses amb animals de companyia i 
en situació precària). per tot això proposo que amb càrrec al pressupost partici-
patiu 2018, es realitzi l'estudi i l'avantprojecte d'implantació d'un possible sis-

tema (a batejar), elaborat per experts en la matèria, jo no tinc ni idea de l'ordre 
de magnitud del seu cost, però per a aquest tipus d'estudis d'avaluació en altres 
matèries diferents, se solen licitar amb un pressupost d'uns 12.000 €. (equiva-
lent a 3 mesos de treball de 2 experts). proposta per al pressupost participatiu 
2018 (àrea civisme i espai públic).
    12.000 €

43. Adequació de més espais d'esbarjo i interrelació per a gossos
els veïns de premià de mar hem de suportar la visió i la ferum de pixums i 
femtes de gossos per tots els carrers, cantonades, parcs i racons del municipi. 
proposo crear un espai d'esbarjo i interrelació per a gossos a cada un dels barris 
de premià de mar. per exemple a:
1- plaça mercè rodoreda, en un cantó del parc.
2- Zona verda del carrer enric Granados - riera de premià
    80.000 €

49. Reforçar la neteja de carrers
netejar més carrers i més sovint amb el camió d'aigua a pressió. reforçar-ho a l'estiu.
    30.000 €

24. Publicar al Vila Primília monografies divulgatives
publicar al Vila primília monografies divulgatives sobre la història, economia, 
entitats i vida social premiarenca.
    2.000 €

45. Compra de carpes i taules
compra de 40 carpes blanques de 3 m x 3 m resistents i 40 taules de 180 cm 
x 80 cm. la finalitat és que aquest material estigui a disposició de qualsevol 
entitat/associació que realitzi actes al poble i pugui necessitar-lo. actualment 
no es disposa de cap carpa i sovint la demanda de taules supera al nombre que 
actualment es té. el pressupost aproximat per a tot plegat seria d’uns 20.000 €.
    20.000 €

2. Creació de parc per runners
Fer pista de 50 m per entrenar velocitat, crear espais amables i d'entrenament 
amb taula d'exercicis i elements antivandàlics per dur-los a terme.
    31.000 €

5. Rellotge de sol a la plaça Salvador Moragues
posar un rellotge de sol a la plaça Salvador moragues, a la part que més convin-
gui. la tija o columna pot sortir de terra o estar penjada amb cables entre dos 
edificis i projectar l'ombra a terra. es tracta que les hores estiguin assenyalades 
al paviment i té una finalitat didàctica i també artística. pot ser un complement 
a les visites a la Fàbrica del Gas. a l'institut de la mercè de barcelona hi ha l'es-
pecialitat de rellotgeria i assessoren sobre aquestes coses.
    50.000 €

7. Pèndol de Foucault a la plaça Salvador Moragues
Fer un pèndol de Foucault sobre el quadrat enfonsat de la plaça Salvador mora-
gues. amb caràcter educatiu i artístic es pot posar un braç de suport i un pèndol 
que demostra el gir de la terra. es pot fer servir un braç de tipus industrial com 
els que subjecten els semàfors a la carretera. el sistema d'oscil·lació pot ser elèc-
tric o mecànic. es pot basar també en el vent. mitjançant engranatges a la vista, 
un molí de vent transmet l'impuls d'oscil·lació. es poden buscar dues solucions 
i emplaçament: a l'exterior i a l'interior del museu. Si és, exterior el pèndol ha 
de quedar a força alçada per evitar problemes. Si és a l'interior, pot girar sobre 
una superfície de sorra, que és una solució habitual.
    60.000 €

16. Benvinguts a la Plaça: projecte de promoció artística i cultural
a la plaça de la vila i el perímetre que envolta l'església es farà una exposició 
fotogràfica de gran format amb les persones que donen vida a la plaça, prin-
cipalment els establiments de restauració i comerços. les fotografies seran de 
plans mitjans i les persones podran lluir els seus productes o estar en el context 
de treball. S'hi pot afegir un peu de foto amb una frase i el nom de la persona. 
per exemple: la millor fruita per a tu. Flors tot l'any. tapes d'autor.... aquesta 
idea es pot passar l'any següent a un altre carrer o tram de carrer. també es pot 
fer un collage amb fotos més petites amb gent habitual de la plaça que vulgui 
sortir-hi i penjar-se durant un temps. la fòrmula pot ser: particulars i entitats 

fan fotografies amb els criteris esmentats. es trien les més adients per part d'un 
jurat. l'ajuntament edita les fotos seleccionades sobre suport plàstic de mida 
semblant als anuncis de l'amistat. es dóna un premi en metàl·lic per cada foto 
escollida i que es publiqui en format gran, les del collage no reben premi, no-
més la publicació.
    14.000 €

17. Vermut musical
es convida a les escoles de música de premià i a particulars a fer concerts de pe-
tit format a la plaça els dissabtes a l'hora del vermut. es tracta de concerts instru-
mentals de petit format que donin ambient, acostin tot tipus de música al públic 
i donin a conèixer el treball dels estudiants i músics del nostre poble. l'ajunta-
ment fa una convocatòria de 10 actuacions a repartir en dissabtes seguits a par-
tir de la primavera. cal que tingui continuïtat, sense interferir amb altres actes. 
es pot fixar, segons pressupost, uns 200 euros d'ajut per cada actuació.
    8.500 €

21. Projecte d'escultura mòbil tipus Calder
per enriquir el paisatge urbà, es convoca un concurs d'idees per realitzar una 
escultura mòbil que es pot situar a la plaça dels països catalans o en un altre 
indret. l'ajuntament executarà la idea que consideri més adient segons l'estèti-
ca, preu i funcionalitat. es premiarà la idea amb una quantitat econòmica que 
asseguri una participació de qualitat.
    13.000 €

22. Molí de vent
amb finalitats didàctiques i estètiques es posarà un molí de vent als voltants 
de la fàbrica del gas. Servirà per explicar-ne la història, la mecànica i les apli-
cacions. pot ser un molí amb torre o només la part superior. es procurarà que 
tingui alguna aplicació visible, com per exemple generar llum a la nit. pot servir 
per explicar com funcionen els engranatges que transformen el vent en força, 
com el moviment rotatori es transmet a altres mecanismes. una altra ubicació 
possible seria el terrat de la biblioteca.
    40.000 €

COMuNiCACió i PARtiCiPACió

CuLtuRA i ESPORtS
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28. Músiques del món
programar cinc espectacles a l'amistat, espais equivalents o a l'aire lliure, cinc 
concerts de música originària dels països estrangers amb més presència a 
premià de mar. es pretén afavorir la cohesió social, el coneixement, l'art i la 
diversitat.
    30.000 €

29. Potenciar el lleure i l'esport per a jovesi espais esportius a l'aire lliure
100x100 públics i gratuïts (veure Comentari tècnic)
Proposta: pista esportiva a l'aire lliure.
Habilitar una pista esportiva a l'aire lliure amb porteries i cistelles de bàsquet.
Proposta: potenciar lleure i esport per a joves 100x100 públics i gratuïts.
entre el 2.000 i 2.009 hi ha hagut un boom de natalitat. aquests nens i nenes 
estan arribant a l'adolescència i els manquen espais de reunió, lleure i esport 
gratuïts. Si cal, poden ser vigilats o es pot demanar alguna identificació a canvi 
de material. algunes idees viables són:
– cistelles de bàsquet
– taules per tennis de taula (un quiosc pot donar pales a canvi de dni, com es 
fa a moltes ciutats)
– caiac a la platja (tastets de 30 min deixant dni)
– surf de rem a la platja (tastets de 30 min deixant dni)
– zona acotada per patinar. es pot provar un dia a la setmana a algun espai com 
metal·logènia o transmesa.
– locals d'assaig per grups musicals a centre cívic i escola de música
– obrir el pati de l'escola de música a concerts dels alumnes.
    72.000 € 

37. Premià i l'esport. Potenciar el Voleibol
des de fa un temps el maresme i premià en concret està esdevenint una po-
tència en un esport que està atraient molt als joves i no tan joves de premià, 
el Voleibol. des de les escoles s'està fent una feina molt important i molt bona 
però això ha de ser secundat per les administracions, l'ajuntament en concret, 
i crec que seria molt bo poder destinar una part d'aquest pressupost a potenci-
ar aquest esport. una proposta seria poder disposar d'un poliesportiu però si 
és molt demanar, l'altra seria renovar i ampliar el material esportiu, pilotes i 
xarxes. però també una de molt, molt, molt bona i molt poc costosa seria posar 

xarxes de voleibol a les nostres platges, que estan molt desemparades en aquest 
aspecte i la nostra gent (molt bons per cert) han d'anar a jugar al seu esport a 
platges de pobles veïns.
    3.500 €

40. Millorar l’acústica de l’espai l’Amistat
proposem la instal·lació d'una "petxina acústica" a l'espai l'amistat per a un 
objectiu ben concret i precís: la millora de l'audició a l'escenari i la millora de 
la projecció del so envers els assistents. la solució, estàndard o especialment 
dissenyada per a l'espai l'amistat, ha de ser fàcilment desmuntable i emmagat-
zemable. creiem que aquesta millora implicarà un increment d'assistents als 
espectacles que s'oferiran d'ara endavant a l'espai l'amistat. pressupostos: el 
darrer pressupost (http://goo.gl/2VwHpt) per a una travelmaster choral Set 
l535 de la casa Wenger és de 13.486,76 € i estem a l'espera d'una altra solució i 
pressupost de l'empresa pascualin de Gurb experta en muntatges escenogràfics.
    13.500 €

50. Biblioteca a la platja
posar a les platges mòduls-biblioteca per llegir llibres a l'estiu o tot l'any.
    20.000 €

54. Rehabilitació de la pista 1 del pavelló municipal
aquesta pista va servir perquè l'hoquei sobre patins en línia guanyés diversos tí-
tols de lliga i campionats d'espanya, posant premià de mar al capdavant d'aquest 
esport en l'àmbit català i espanyol, i constituint la part principal de la selecció 
als campionats del món. però el deteriorament tant del terra com de les tanques 
després de més de 20 anys d'ús continuat ha provocat el progressiu envelliment 
i ha deixat de ser una pista preparada per la competició de nivell internacional. 
la proposta consisteix a renovar la superfície actual per una de sintètica ho-
mologada per més de 20 esports i substituir les tanques, molt malmeses, per 
unes de seguretat ampliant la superfície actual a 40x20 m (mínim exigit per la 
reglamentació vigent). això convertirà aquesta pista en apte per la pràctica en 
competicions internacionals com el World roller Games (campionat del món 
d'esports en rodes) de barcelona el 2019. resum econòmic del projecte: terra 
27.225 € marcatge de linies (4 esports) 1.200 € tanca 28.435 € total 56.860 €
    57.000 €

8. Parc natural: fer un estudi de viabilitat (que contempli aspectes socials,
mediambientals, de sostenibilitat econòmica així com normatives
i competències de les diferents administracions implicades)
Fer un parc natural per protegir la flora del litoral a la zona de l'ona. es tracta 
d'un projecte de conservació de plantes autòctones que són pròpies del país 
perquè puguin ser preservades, observades i estudiades.
    12.000 €

15. Energia fotovoltaica instal·lacions municipals (veure Comentari tècnic)
per tal de disminuir la dependència d'energies fòssils, reduir la despesa i millo-
rar la xarxa de distribució d'electricitat en el municipi, proposo que s'instal·lin 
plaques fotovoltaiques a totes les instal·lacions municipals on sigui possible. 
tanmateix, que l'ajuntament, en relació amb l'energia, consideri l'objectiu d'as-
solir la màxima autosuficiència energètica possible.
    200.000 €

23. Posar una estació meteorològica
posar una estació meteorològica a la Fàbrica del gas o al terrat de la biblioteca 
per a ús dels estudiants i el públic en general. pot anar acompanyada del molí 
de vent proposat abans i una placa solar amb explicació del seu funcionament.
    10.000 €

26. Porta del Maresme o Maresme Natural
convocar un concurs d'idees per a la creació d'un centre d'interpretació del mar 
i la muntanya a premià de mar. amb el suport extern de la conselleria de medi 
ambient, diputació, fons europeus o altres fons públics i privats, fer un centre on 
s'expliqui, la geografia, la flora, la fauna i els costums lligats al medi natural del baix 
maresme i serveixi de porta a la Serralada litoral i a un possible parc natural o jardí 
de vegetació costanera. els àmbits són del conjunt del medi natural i comprèn ani-
mals, plantes i activitats de mar, cultius i bosc. aquest centre s'ha de coordinar amb 
el parc de la Serralada i permetre que l'ajuntament de premià de mar en formi part.
    120.000 €

47. Neteja contenidors
netejar, sobretot a l'estiu, els contenidors amb aigua i sabó per tal d'evitar les 
pudors que desprenen. també rentar els camions que s'emporten la brossa.
    31.000 €

51. Manteniment i millores dels passos soterrats
Proposta: millores al passeig marítim
arranjar passos soterrats d'accés a la platja.
Proposta: passos soterrats
netejar més sovint els passos soterrats per evitar les pudors d'orina que despre-
nen. a més, fer un manteniment més exhaustiu de l'enllumenat, la pintura de 
les parets, etc.
Proposta: manteniment i millores en tots els passos soterrats de premià de mar
a premià de mar tenim un problema de manteniment de tots els passos soter-
rats que donen accés al mar que estan en un estat deplorable.
destinar els recursos necessaris per realitzar les tasques de millores necessàri-
es.
aquesta és una petició de la coaV la coordinadora de les associacions de veïns 
de premià de mar.
    80.000 € 

MEDi AMBiENt i SOStENiBiLitAt



6  vila primilia 99

52. Reforçar la neteja de la sorra de les platges
increment de la neteja de la sorra. no n'hi ha prou amb la que actualment es fa, 
que sincerament no sé quina és. no n'hi ha prou en passar amb una màquina 
i deixar-la plana. S'ha d'anar amb un rasclet o algun estri semblant per treure 
la brutícia. la meva proposta és senzilla: contractar el personal necessari per 
netejar, com a mínim, entre Setmana Santa i novembre. però netejar de veritat.
    6.000 €

55. Millores al Passeig Marítim
millorar via de passeig, introduir elements com bancs, papereres i dutxes noves.
    75.000 €

9. Monument a la dona treballadora
Fer un concurs per fer un monument a la dona treballadora. es tracta d'un pro-
jecte artístic i històric que pretén fer justícia als centenars de dones del nostre 
poble que han treballat a les fàbriques, al camp, o en feines relacionades amb la 
mar. la proposta es pot realitzar per concurs públic obert. pot anar situada en 
les parets de la carretera de la Fàbrica del Gas per dignificar l'edifici i donar valor 
al museu. també es pot situar en altres indrets. Se suggereix fer propostes en 
planxa de ferro foradada i gravada o altres formes que abarateixin el material i 
facilitin el trasllat de propostes i dissenys presentats sobre paper. el projecte ha 
de ser al·legòric al contingut que es proposa i l'estil lliure.
    3.000 €

30. un pati digne a l'escola Mar Nova
l'escola mar nova aquest curs vinent 2017/18 arribarà als 10 anys d'història. 
una escola allotjada en 7 mòduls prefabricats al mig de dos patis de sorra amb 
pocs arbres, cap ombra i manca de mobiliari de joc pels alumnes. És per això 
que crec cal una actuació urgent per dignificar els patis i el seu accés. proposo la 
instal·lació en el pati interior, d'una estructura amb tendal prou àmplia per fer-
hi activats, la instal·lació de dues estructures de joc pels alumnes de primària 
i fer zona de tranquil·litat amb 4 o 5 arbres grans i taules fixes de fusta (tipus 
pícnic) a prop del mòdul menjador. també l'arranjament del barri d'accés al 
camp de futbol i del barri del pati intern i la instal·lació d'un sistema electrònic 
d'obertura a distància amb intèrfon.
    20.000 €

41. Casal d'estiu per a tots els nens de Premià
una setmana de casal per a tots els infants de premià. es tractaria de fer torns, 
de tal forma que tots els nens de premià quedessin repartits entre 8-10 setma-
nes (última setmana de juny, 4 de juliol, 4 d'agost, primera de setembre). el ca-
sal inclouria el dinar (9:00 h-15:00 h) d'aquesta forma es potenciaria el comerç 
de premià, ja que els casals d'estiu organitzats ja habitualment a premià serien 
els que gaudirien del projecte. es podria portar a dinar els nens a restaurants 
de premià o bé sol·licitar càtering a empreses de premià. es podria proposar 
de regalar una setmana a totes aquelles famílies que paguin una setmana, si en 
paguen 2 tindrien 2 setmanes gratis.
    200.000 €

44. Reobertura del servei socio-psicopedadogic
reobrir el servei socio-psicopedagògic (psicòleg, logopeda, fisioterapeuta) mu-
nicipal, que estava situat al carrer unió, per atendre als infants de premià de 
mar, ja que no existeix cap servei psicopedagògic accessible. aquest podria te-
nir un cost moderat per les famílies, amb un sistema de tarifació per trams. 
d'aquesta manera faríem accessible al conjunt de la societat d'un servei total-
ment necessari i inexistent actualment. (associació neenS)
    18.000 €

46. Creació d'un grup de suport a les sortides de lleure de joves i adults 
amb discapacitat intel·lectual
als joves i adults amb discapacitat intel·lectual de premià de mar també els agra-
da passar-s'ho bé: anar al cinema, a la discoteca, d'excursió o, senzillament, que-
dar un diumenge al matí per fer l'aperitiu en algun lloc del poble. ells, però, ho 
tenen més difícil que la resta del jovent premianenc. per què? perquè no tenen 
l'autonomia necessària com per agafar un tren o un autobús i anar a mataró on 
la Sala clap organitza, cada mes, un desconcert, per exemple. també perquè ne-
cessiten suport en alguns temes, com pot ser l'aspecte monetari o senzillament 
alguns tenen la mobilitat reduïda i els cal sempre un acompanyant. però cap 
d'aquestes qüestions els impedeix gaudir de la música, dels espectacles, de la 
companyia dels amics, de les ganes de conèixer coses noves. alguns ja ho fan, 
però sempre acompanyats pels pares i arriba un moment que fins i tot així es fa 
difícil, per l'edat dels pares, els interessos no comuns... a més, us imagineu anar 
a la discoteca amb la mare asseguda mirant com balleu? la nostra proposta és que 
s'organitzi un grup de lleure per a joves, a partir de 16 anys, i adults amb el suport 
humà i material que necessitin per a dur a terme activitats lúdiques que siguin 
del seu interès. no parlem d'un esplai, sinó més aviat d'ajudar-los a organitzar 
una sortida al mes, per exemple, dins o fora de la població, depenent de les ofer-
tes de la comarca. els destinataris hi són, viuen a premià, us els creueu moltes 
vegades pel carrer. alguns són, a les vuit del matí, a la parada del bus de la Gran 
Via, cantonada carretera, esperant l'autocar que els porta als tallers de la Fundació 
maresme. i molts altres, que potser no sabeu que són veïns nostres perquè ningú 
els ha preguntat mai "on t'agradaria anar? Vinga, que t'hi acompanyo!"
    18.000 €

48. Lavabos públics
posar lavabos públics repartits pel poble i amb una persona encarregada de la 
seva neteja i vigilància. Sobretot pensant amb les persones que pateixen proble-
mes d'orina.
    60.000 €

1. Adaptar el màxim de voreres possible fins a 200.000 €, fent-les
accessibles per cadires de rodes, cotxets de nen, carrets de compra…
inclou 3 propostes.
Proposta: premià adaptat per a cadires de rodes, cotxets de nen, carrets de compra...
Hi ha àmplies zones del municipi amb gran densitat de barreres arquitectòni-
ques. S'hauria d'establir una bona xarxa d'itineraris adaptats per tot el municipi: 
comunicació entre barris i zones comercials, rebaixant tantes voreres com sigui 
possible. S'hauria de prioritzar l'adaptació d'aquells obstacles que obliguen a 
circular per la calçada i aquells  que obliguen a fer grans rodejos per assolir un 
destí. el pressupost per aquest projecte és molt variable però hi ha feina com per 
esgotar els 200.000 €. tot i això, cada barrera eliminada ja és un avanç.
Proposta: Voreres accessibles
Fer un estudi de tots els carrers que disposen de voreres tan estretes que és 
impossible que hi passi ningú amb cadira de rodes o cotxet de nen. a partir 
d'aquí, utilitzar el pressupost per arreglar totes les que es pugui traient barre-
res arquitectòniques com pivots o senyals. en altres casos, fer el mateix que al 

carrer unió. igualar alçades entre vorera i calçada fa que l'accés sigui fàcil per 
tothom, i es pot aparcar igualment. no cal fer-ho tan bonic com al nucli antic. el 
necessari és que els diners arribin a més carrers.
Proposta: adaptar voreres
Seguir adaptant les voreres del poble per la gent que té una mobilitat reduïda, 
pels cotxets dels nens, etc.
    200.000 € 

4. Arranjar part de la vorera del Camí Ral
Proposta: campanya per afavorir locals a la façana marítima.
Som dels pocs pobles al maresme que vivim d'esquena al mar. podríem comen-
çar per arranjar voreres i fer la part on hi ha habitatges més amable i agradable 
per passejar, posar-hi terrasses o negocis.
Proposta: arreglar la vorera del camí ral, ja que està plena de forats i quan plou 
es converteixen en basals.
    200.000 €

PERSONES

uRBANiSME i ESPAi PúBLiC



vila primilia 99  7

6. Eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques en l'accés a:
Plaça Nova (accés c. Francesc Moragas), carrer Eixample amb els carrers
Alegria i unió, carrer Esperança davant del centre cívic, ctra.Vilassar en
les cruïlles amb els carrers Jacint Verdaguer, Enric Granados i Pilar,
accés a la Biblioteca, Plaça dels Avis, Cementiri i Comissaria Mossos
Propostes: eliminación barreras arquitectónicas y urbanísticas
"la accesibilidad entendida como la ausencia de obstáculos o impedimentos para 
nuestra vida diaria. la eliminación de barreras arquitectónicas para los discapacita-
dos físicos es el primer paso o el cordón umbilical con la sociedad, para la integra-
ción en las áreas: Sanidad, cultura, trabajo, política, religión, etc. en un entorno 
accesible no hay discapacidad." considerando que la eliminación de obstáculos 
en las vías y urbanismo públicos de una población no solamente afecta a lo que 
se interpreta como personas cuya movilidad se hace en sillas de ruedas, ya que 
también lo es para aquellos que tienen la necesidad de desplazarse por scoouters, 
ayudas para desplazarse (andadores, caminadores...), muletas, bastones, vejez, 
niños en coches de bebé, niños de pocos años en carritos, niños que aprenden a 
andar, niños que en la infancia juegan y corren, personas en patines y en ruedas 
(bicibletas, solowheel...). personas que temporalmente tienen movilidad reducida 
por accidente o roturas en miembros inferiores. considerando que la propuesta 
no ha de sobrepasar el importe de 200.000 €. debe ser de competencia municipal 
de premia de mar. ajustada a la legalidad vigente. propuesta viable. considerando 
que se formula una propuesta global desarrollada para varias obras de adaptación 
de vías públicas y urbanismo, cuya exposición se hace por separado y que puede 
ser variada en parte por motivos técnicos y limite económico.
descripción de la propuesta:
1.1. paso subterráneo nii y via férrea, torrent malet. acceso por paseo de la 
playa poniente.
1.2. plaza can manent. acceso desde calle de la plaça al interior , eliminación de 
tres escalones, sustitución por rampa. acceso al interior de la plaza desde calle 
de la plaça y desde cami ral, zona de tierra: eliminación escalón, procede nive-
lar a porcentaje 0. incluido acceso a monumento a rafel casanovas.
1.3. plaza nova. acceso sin escaleras desde calle de la plaza. rampa cumpliendo 
normativa, de cuatro escalones a rampa. acceso desde calle Francesc moragas, 
poner rampa.
1.4. plaza de la Sardana. accesos al interior. * accesos a la plaza por acera calle 
eixample sin barrera. * cruce desde la acera plaza calle eixample a acera núme-
ros pares, existen pero no están pasos cebras en la dirección correcta.
1.5. centro cívico, calle esperanza. rebajar a nivel 0 acera enfrente de la entra-
da, tramo de pocos metros, a la esquina calle nord.
1.6. cruce vertical carretera de Vilassar de dalt, ambos laterales, aceras de calle 
mn. jacint Verdaguer, cuatro esquinas; aceras de mar a montaña calle enric 
Granados; idem calle del pilar.
1.7. puerta primera de entrada a biblioteca, accesible con sistema por apertura 
automática igual que la del interior.
1.8. accesos plaza merçe rododera. eliminación de escalones por rampas a ni-
vel 0, en tramos o totalmente por calle montserrat, calle ramón i cajal y calle 
de la cisa.
1.9. accesos al interior de la plaza dels avis. eliminación de escalón en tramos 
o en su totalidad, única entrada por calle del carmen.
1.10. accesos al campo municipal de Futbol. eliminación de escalones por calle 
de la plaça, sustitución por rampa a nivel 0.
1.11. acceso al cementerio municipal. entrada por calle de la plaça, de un esca-
lón a rampa nivel 0.
1.12. acceso a la comisaria de policia mossos de escuadra. torrente malet, la 
acera no cumple normativa tramo desde carrer enric borras a avda. Gran Via 
de les cortes catalanes.
1.13 acceso al local oficina de Gestió tributaria i recaptacio, calle torras i ba-
ges. eliminación escalón de la acera a la puerta, en parte o totalmente nivel 0. 
acceso puerta para entrar en estas dependencias que reúna condiciones de ac-
cesibilidad según normativa vigente.
1.14 acceso a plaça països catalans. acceso desde el interior de la plaza y desde 
calle de la unió. obra para variar escalinata 100 % a una parte de ésta con ram-
pa a nivel 0 (ras de suelo acceso inferior ), con protección de barandilla.
    150.000 € 

10. Plantes i jardineres Riera de Premià
posar més plantes a la riera, mitjançant jardineres laterals. retirar les que hi ha 
el mig i substituir per pilons perquè dificulten la visió en perspectiva
    85.000 €

11. Fer el projecte urbanístic per reformar integralment la plaça Nova
i donar resposta als diferents usos que s'hi donen
Proposta: estany de la plaça nova
recuperar l'estany de la plaça nova amb un sortidor central, peixos i nenúfars 
i el corresponent sistema de depuració. posar el sistema de tancament que es 
cregui oportú, si cal.

Proposta: enjardinar la plaça nova
plantar vegetació compatible amb l'arbrat en els costats de la plaça on ara hi ha 
terra erma. es procurarà que sigui una millora estètica i que refresqui l'ambient. 
Si cal, es protegirà amb una tanca suficient. Ha de comptar amb un sistema 
automàtic de rec.
Proposta: plaça nova
1. posar sorra per anivellar i tapar els forats del terra 2. netejar/evitar la resina 
que desprenen els arbres ubicats a la zona d'oci infantil, ja que a aquesta època 
els nens no poden jugar-hi sense quedar-hi enganxats. 3. arreglar i pintar la 
tanca que rodeja la plaça 4. ampliar la zona de jocs infantils 5. arreglar la font
Proposta: reformar la plaça nova
inclou diferents actuacions: ampliar el parc infantil. eliminar el terra de sorra, 
ja que és ple de pixats de gossos i sobretot a l'estiu, fa molta pudor. a més aques-
ta mateixa sorra la utilitzen els nens per jugar... es podrien fer espais diferen-
ciats per gossos i nens amb sorrals separats. S'haurien de treure les jardineres 
amb sorra de la part de baix de la plaça, ja que passa el mateix. comparteixen la 
sorra els gossos i els nens. aquesta sorra no serveix per res més que acumular 
brutícia i fer pudor. S'ha de fer una actuació integral de la plaça estudiant molt 
bé el que s'ha de posar i qui la utilitzarà.
    20.000 € 

13. Parada d'autobús del camí ral - mercat de la flor (direcció Mataró)
Fer una parada d'autobús en condicions a la parada del camí ral - mercat de la 
flor (direcció mataró). actualment és una parada molt exposada al trànsit de la na-
cional ii i sense massa protecció. una parada en condicions, amb un banc i una 
coberta facilitaria l'espera a tots els usuaris, gent gran i alumnes de l'institut en 
dies de pluja, dies de calor intensa o de condicions meteorològiques complicades.
    20.000 €

14. Parc infantil a l'espai del carrer Segarra amb el camí ral
Fer un parc infantil a l'espai del carrer Segarra amb el camí ral. actualment hi ha un 
mòdul dels clubs de petanca en un racó i la resta d'espai queda totalment desaprofitat.
    200.000 €

18. Posar elements o materials a la Plaça de la Sardana que absorveixin els 
sorolls
Proposta: posar jardineres a la plaça de la sardana
per absorbir els sorolls i millorar l'estètica.
Proposta: posar un sòl absorbent de sorolls a la plaça de la Sardana
per evitar l'efecte de caixa de ressonància es recobrirà la plaça amb materials 
que absorbeixin el soroll dels impactes i de les cadires i no rebotin i amplifiquin 
els sorolls.
    200.000 € 

19. Posar asfalt absorbent de sorolls al carrer de la Plaça en la zona que va 
de la Gran via fins a l'escola
Valorar l'experiència per fer-la extensible, en un futur als carrers amb més so-
roll. Gran Via inclosa.
    175.000 €

20. Posar fonts de llum als jardinets del costat de l'església i algun punt
de llum baix al costat dels arbres on hi ha plantes
    40.000 €

25. il·luminació artística de la Riera
a partir de punts de llum situats a terra, sota vidres o altres materials d'alta resis-
tència, compondre una il·luminació artística que faci valdre aquest passeig. la 
il·luminació ha de partir del sòl i resistir tota mena d'impactes, pot ser interacti-
va: que s'encén quan es trepitja. es fa per concurs i s'hi poden presentar persones 
individuals o empreses d'il·luminació que facin el disseny i el projecte.
    150.000 €
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31. urbanitzar voreres del carrer torrent Castells
urbanitzar voreres del carrer torrent castells banda a la sortida del club de 
tenis fins a la Gran Via i lateral costat escola la Salle.
    200.000 €

32. urbanitzar voreres del carrer torrent Malet
urbanitzar voreres del carrer torrent malet des d’entrada mossos fins enric 
borràs
    200.000 €

35. Arranjar voreres del carrer Jaume i i fer el carrer a nivell
arranjar el carrer jaume i fent-lo a nivell tal com ja són tots els carrers de la 
banda de mataró de l'avinguda de roma. les voreres estan molt malmeses i 
l'accessibilitat per la gent amb mobilitat reduïda és molt dolenta.
    100.000 €

36. Arranjament del carrer C. Capitans de Mar
Vivo en premià desde el año 1998. nunca he visto arreglar la calle donde vivo c/
capitans de mar. Sinceramente, "da pena". cuando paseo por Vilassar, da gusto 
ver sus calles y las plantas. aquí en premià de mar, sólo gastan en arreglar el 
casco antiguo. da bastante asco ver algunas calles.
    120.000 €

38. transport públic zona camp pou-camp de mar
Fa alguns anys en aquest barri teníem un microbús que ens apropava al centre 
de premià. els alumnes d'escoles situades al nucli depenen dels pares perquè 
els apropin i han de fer ús del menjador escolar al migdia, perquè el recorregut 
a peu pot ser de 30 minuts. els veïns d'aquests dos barris per anar a premià ens 
veiem obligats a utilitzar vehicle privat i pagar zona blava.
    80.000 €

39. Millorar la il·luminació a Camp de Mar, Segarra
Hem millorat la il·luminació del barri (camp de mar, Segarra), s'han canviat 
els llums i la pol·lució lumínica a l'espai s'ha reduït, hem reduït el cost de la 
factura en ser led, tot perfecte. això sembla la "boca del llop"! a la nit si surts, 

la sensació de seguretat és nul·la, no han tingut en compte la distància entre 
pals i queden zones molt fosques. la meva proposta és que en els punts més 
foscos es dobli el tipus de làmpada o que sigui de dos braços, el cost és ínfim i 
milloraria la situació.
    50.000 €

42. Zones verdes
parcs útils, amb arbres, plantes aromàtiques, bike park infantil (com si fos la 
poma (bike park per K) de premià de dalt, però per a menors, com un prepara-
tori pel d'adults).
    200.000 €

53. Arranjament voreres Carrer Segarra, alçada N-ii
Voreres per poder caminar tranquil, sobretot el temps de platges. no hi han 
passos pintats pels vianants. carrer Segarra a tocar n-ii el costat de la creu roja 
només ho està a la part esquerra i quan camines per la part dreta s'ha de trepit-
jar les herbes i després per passar a l'altra banda igual no hi ha cap pas pintat 
això si et volem deixar passar els cotxes, insisteixo esta molt bé recaptar però i 
els vianants que? cada any és igual el temps de platja no és segur passar per 
aquesta part sense tanques de seguretat que separin la n-ii del pas de persones 
per aquest punt.
    180.000 €
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La ciutadania condemna
els fets de l’1-O
l’ajuntament es va sumar a l’aturada general i va suspendre
la prestació de serveis i les activitats institucionals
centenars de premianencs van mostrar el seu rebuig i denúncia envers la violència que es va 
viure a nombroses poblacions en el decurs de la jornada del referèndum. l’endemà dels fets es 
va fer una concentració davant de l’ajuntament. el dia 3, dia de l’aturada del país, es va fer una 
marxa pacífica al matí que va tallar l’n-ii i va transcórrer per diversos carrers i, a la tarda es va 
fer una nova concentració a la plaça de l’ajuntament 
que va aplegar més de 500 persones.

pel que fa a l’ajuntament, el dia 3, amb el suport de 
les seccions sindicals de ccoo, uGt, cGt i SFp va 
suspendre totalment la seva activitat institucional així 
com la prestació de tots els serveis, amb excepció dels 
serveis d’urgències, alhora que va fer una crida a la ciu-
tadania perquè se sumés a les concentracions cíviques.

Tall a l’N-II i concentració ciutadana del 3 d’octubre

La Plaça Salvador Moragas,
finalitzada
El nou espai enjardinat, fruit d’un procés de
participació ciutadana, representa els diferents
hàbitats de la serralada de la marina
el mes d’octubre s’ha obert al públic la nova plaça enjardinada 
Salvador moragas, ubicada a continuació de l'antiga Fàbrica del 
Gas, entre el carrer joan XXiii i la Gran Via. 

la nova plaça compta amb una zona verda, formada per dife-
rents parterres naturalitzats amb dunes i rocs separats per ca-
mins de sauló i il·luminats per fanals d’alta eficiència energèti-
ca. aquesta zona representa els diferents hàbitats de la serralada 
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...). els parterres 
compten amb un sistema de reg per aspersió telegestionat.

Mobiliari urbà
completen la plaça diversos bancs de fusta sostenible, una font 
i una petita bassa amb plantes aquàtiques. als arbres s’hi han 
posat nius per fomentar les aus autòctones.

a banda, la plaça també té un espai funcional amb una pèrgola 
de fusta i una àrea de jocs infantils. també s’hi han col·locat dues 
taules de ping-pong, bancs, papereres i un taulell informatiu.

la nova plaça s'ha fet tenint en compte les aportacions de 
la ciutadania, ja que prèviament es va fer un procés de partici-
pació ciutadana. es va obrir al públic dissabte dia 14, amb una 
explicació tècnica per als veïns que hi van participar. Hi van 
assistir diversos regidors, entre els quals la regidora de medi 
ambient, olga Safont, i el regidor d'urbanisme, antoni Subirà.

El Pla de Mobilitat finalitzat

el 28 de setembre es va presentar públicament 
el pla de mobilitat urbana sostenible pensat 
per millorar l’espai públic i la mobilitat al mu-
nicipi. el document estableix els paràmetres 
que s’hauran de seguir quan es projecti qualse-
vol actuació urbanística d’obres o millores que 
pugui incidir en la mobilitat de la ciutadania.

els treballs per elaborar el document es van 
iniciar l’any 2015. primer es va fer una diagno-
si sobre els hàbits de mobilitat als carrers del 
municipi que va servir per conèixer els tipus 
de desplaçaments dels usuaris de vehicles pri-
vats, bicicletes i transport públic; el nombre de 

vianants i la seva mobilitat, així com les opci-
ons d'aparcament als diferents barris. partint 
d'aquesta diagnosi es va engegar un procés de 
participació que va servir per recollir les apor-
tacions de la ciutadania referents a com es po-
dia millorar la mobilitat a premià de mar.

les primeres actuacions importants que ja es 
duran a terme seguint aquest pla de mobilitat, 
seran la pacificació de la carretera de premià de 
dalt en una via d’un sol sentit (de l’n-ii a la Gran 
Via serà de pujada i de l’autopista a la Gran Via de 
baixada), la transformació del tram central de la 
Gran Via i l’obertura d’aquest carrer cap a ponent.

El nou pas soterrat de l’estació ja està obert
Els treballs han servit també per ampliar la vorera,  desplaçar el pas
de vianants i millorar la zona d’aparcament

la transformació i obertura de la Gran via i la pacificació de la ctra.
de premià de Dalt ja es faran seguint les directrius del nou document

aquest mes d’octubre han finalitzat les 
obres per recuperar el pas soterrat de l’es-
tació que en el seu dia va ser anul·lat per 
adiF. els treballs, que es van iniciar el 
mes de juny, han servit també per ampli-
ar la vorera, desplaçar el pas de vianants 
fins davant la porta de l’estació i fer mi-
llores a la zona d’aparcament de vehicles.

els treballs han tingut un cost de 
236.625,50 € (iVa inclòs), que de mo-
ment ha assumit l’ajuntament però que 
es reclamarà a adiF (la part correspo-
nent al pas soterrat) i al departament de 
territori i Sostenibilitat (la part corresponent a la vorera). cal recordar que des de fa anys, tant la 
ciutadania com l’ajuntament demanaven que, per seguretat, es tornés a obrir el pas soterrat que 
en el seu dia va quedar anul·lat. una demanda que l’ajuntament ha traslladat a adif reiterades 
vegades sense èxit i finalment ha optat per tirar endavant i reclamar-ne l’import a posteriori.

El pas soterrat ja està obert fins a l’estació

La construcció de la rotonda
de la zona del port, en marxa
a mitjans de setembre van començar les obres de construcció 
de la nova rotonda de connexió amb el port. Fins a mitjans d’oc-
tubre es mantindrà la circulació de vehicles pel carrer ramon 
de penyafort. a partir de llavors, el carrer quedarà tancat a la 
circulació i es donarà sortida a l’n-ii direcció mataró a través 
del carrer Santiago rusiñol.

no hi haurà cap afectació al trànsit de l’n-ii fins a principis 
d’any. les obres es preveu que finalitzaran al mes de març.

Explicació per als  veïns que van participar al procés de participació
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L’1-O a Premià de Mar
malauradament, l’1 d’octubre de 2017 el recordarem 
sempre i no de la manera que hauríem volgut. pas-
sen els dies i encara circulen una allau imparable 
d’imatges esfereïdores dels fets ocorreguts a molts 
pobles i ciutats catalanes. però sortosament, també 
en veiem moltes altres que demostren grans dosis 
de solidaritat. 

al nostre poble aquesta solidaritat també es va 
respirar en tot moment. malgrat alguna falsa alar-
ma i els problemes informàtics provocats, la jor-
nada va transcórrer sense incidents remarcables. 
però, sobretot, va transcórrer amb un gran ambient 
de germanor i de ganes de col·laborar per part de 
tothom, amb l’única voluntat anònima de fer tot el 
possible perquè tothom pogués exercir el seu dret 
democràtic. Hi va haver moltes persones que van 
fer hores i hores de cua per votar sense queixar-se, 
sense perdre el bon humor i donant sempre prefe-
rència a les persones grans o amb dificultats de mo-
bilitat. n’hi va haver moltes altres que es van oferir 
per col·laborar en el que fos, a l’hora que fos. això 
sense oblidar totes aquelles que durant tot el cap de 
setmana van fer possible amb grans dosis d’entusi-
asme i imaginació que les escoles es mantinguessin 
obertes. totes elles van tenir clar des del primer mo-
ment que les dificultats que patíem impossibilita-
ven poder gaudir d’un referèndum àgil i festiu, però 
això no les va fer arronsar, sinó tot el contrari. aquell 
dia tots teníem un únic objectiu i, gràcies a l’esperit 
de milers de premianencs, el vam poder complir.

Impulsem la salut a Premià: fem un espai de debat!
des de fa més d’una dècada, premià de mar comp-
ta amb un consell de Salut. malauradament, aquest 
òrgan no s’ha reunit mai. erc – junts x premià creu 
necessari l’impuls d’un espai de treball participa-
tiu, transversal i flexible per debatre sobre la salut 
al nostre poble i per proposar polítiques efectives i 
consensuades sobre aquest àmbit a premià de mar. 

aquest espai ha de ser participatiu. debatre sobre 
els problemes i les solucions en l’àmbit de la salut 
hauria d’estar obert a col·lectius, associacions i en-
titats del poble que viuen aquest àmbit i que poden 
aportar idees i experiència. de ben segur, ha de supe-
rar l’esfera de la política dels partits i les institucions.

Ha de ser també transversal. per obtenir respos-
tes interessants i efectives cal que hi participin pro-
fessionals i associacions especialitzades en proble-
màtiques concretes, però també veïns i col·lectius 
amb altres focus d’atenció. calen veus joves i calen 
veus més experimentades, de tots els gèneres i pro-
cedències.

l’espai ha de ser flexible. Ha de permetre convidar 
gent que pot aportar un punt de vista interessant i 
ha de permetre fer una convocatòria ràpida o esta-
blir un treball sostingut en petits grups delegats. no 
pot bloquejar-se amb una estructura tancada.

per això, des d’erc – junts x premià ens com-
prometem a treballar per fer realitat una forma or-
ganitzativa o una altra que, emulant l’antic consell 
de salut, sigui operativa i activa i generi propostes 
beneficioses per premià. ens hi posem.

Campanya antirumors per fomentar
la convivència a Premià
els atemptats a barcelona i cambrils i els d’europa 
abans, la resposta europea a l’arribada de refugiats 
fugint de conflictes i les onades d’immigrants que 
busquen un futur millor, han fet ressorgir rumors, en 
part nascuts del desconeixement i la por provocada pel 
mateix desconeixement, que danyen la convivència i 
impedeixen la integració, ja de per si força complexa.

premià de mar té més d’un 11% de població “es-
trangera” i la seva integració no ha estat fàcil: recor-
dem els episodis xenòfobs de fa uns anys arran de 
la voluntat de la comunitat musulmana de disposar 
d’una mesquita.

des de la crida volem lluitar contra la rumorologia 
fomentada per alguns contra certs col·lectius gràci-
es als quals el poble creix, es diversifica, s’enriqueix 
culturalment. “Es queden tots els ajuts” o “no paguen 
impostos” són frases que no ajuden ni s’ajusten a la 
realitat.

S’ha de donar a conèixer la diversitat cultural i 
normalitzar-la, crear una xarxa de sensibilització i 
mediació entre comunitats que dugui a una diagno-
si de la situació a premià i pugui activar una tasca en 
foment de la cohesió social: vehicular la informació i 
el coneixement, potenciar la convivència.

“Primer els de casa”? no es tracta de ser de casa 
sinó de sentir-se a casa. l’ajuntament de premià, 
com han fet d’altres, ha d’impulsar contactes amb 
les comunitats, des d’escoles i instituts, partits i ins-
titucions públiques. les entitats socials soles no po-
den amb tot.

integrar-se també és feina del que acull.

Diumenge 1 d’Octubre
un dia gris i plujós on catalunya va plorar de ràbia 
i emoció.

centenars de milers de catalanes i catalans de 
totes les edats vam sortir de bon matí en direcció 
als col·legis electorals per mobilitzar-nos a favor del 
dret a decidir del poble de catalunya.

Hores abans, moltes persones s’havien atansat a 
escoles, centres cívics i biblioteques per protegir-los 
de possibles tancaments per part de les forces de 
seguretat. alguns fins i tot hi van dormir. la mobi-
lització arreu va ser pacífica, cívica i plural, on vam 
participar des de grans a petits. es van viure escenes 
molt emocionants, quan avis accedien als col·legis 
electorals per exercir el seu dret a vot i sortien acla-
mats per la gent que era a fora.

però la resposta per part dels cossos de seguretat 
de l'estat no va ser gens proporcional, com el govern 
del pp pretén ara defensar: violència gratuïta contra 
els que només volien participar en una mobilització 
pacifica.

la participació per part dels nostres veïns i veï-
nes va ser molt gran, demostrant que hi ha un crit 
majoritari demanant un referèndum efectiu i amb 
conseqüències.

cal denunciar que el govern del pp només ha 
sabut respondre al problema català amb violència, 
judicialització i repressió.

des del nostre espai s’han iniciat una sèrie d’inici-
atives buscant diàleg i entesa, per tal de respectar la 
voluntat de decidir del poble català. parlem-ne.

Mezquinos
definimos como mezquinos a aquellos políticos 
que son capaces de ofender e insultar a sus conciu-
dadanos comportándose de la manera más despre-
ciable y ruin.

políticos que, en su mezquindad, se sienten los 
verdaderos receptores de una especie de revelación 
divina que les otorga el odioso privilegio de tratar 
como súbditos a los que consideran ciudadanos de 
segunda, a los que ven como seres bastardos que no 
merecen ni la más mínima de las consideraciones.

Son aquellos que publican o comparten en sus re-
des sociales ofensas hacia los que no piensan como 
ellos, aquellos que con sus palabras intentan definir 
a un enemigo único, una especie de monstruo de 
dos cabezas, que no merece respeto alguno, y lo ha-
cen en un intento de deshumanizar a la mayoría de 
sus vecinos, y lo que es más grave, actúan a sabien-
das de que negar la humanidad del otro es el primer 
paso para cometer o incitar a cometer una atrocidad.

Son los que alimentan con sus acciones y pala-
bras la fractura social, el desgarro en dos partes de la 
ciudadanía de premià de mar, apelando únicamente 
a los sentimientos y dejando inutilizado el más mí-
nimo pensamiento lógico o racional. 

a ellos les exigimos que dejen de fomentar el odio 
y la división entre conciudadanos, que dejen de mal-
tratar a sus vecinos.

a los mezquinos les recordamos que son repre-
sentantes públicos y que han sido elegidos por sus 
vecinos para gestionar bien la ciudad e incrementar 
el bienestar de la comunidad pero en ningún caso 
para fragmentarla y enfrentarla.

Democracia
los acontecimientos que las últimas semanas vivi-
mos los catalanes ponen de manifiesto la situación 
de excepcionalidad política a la que nos ha llevado 
de manera totalmente irresponsable el gobierno de 
la Generalitat.

la legitimidad en política se logra contando votos 
en urnas, pero en urnas democráticas, con garantías 
y durante la celebración de unas elecciones legítimas.

la actitud del Gobierno de la Generalitat durante 
las últimas semanas, incumpliendo leyes, vulnerando 
los derechos de la oposición, ignorando los órganos 
consultivos de la propia Generalitat, señalando perio-
distas o ahora jueces, con la llamada a la movilización 
callejera de las últimas horas buscando la coacción 
a las fuerzas de seguridad y a la justicia, demuestra 
la imperiosa necesidad de poner punto y final a esta 
etapa decadente de las instituciones catalanas.

ahora ya, el debate no es referéndum sí o refe-
réndum no, hoy en cataluña el debate es democra-
cia vs totalitarismo.

por más que nos insulten, por mucho que nos 
quieran agredir, tenemos las ideas claras y la fuerza 
de la democracia para seguir defendiendo con todas 
las fuerzas a todos los catalanes que no queremos 
que nadie nos obligue a dejar de ser españoles.

cataluña necesita dar carpetazo a esta oscura eta-
pa de las instituciones catalanas e iniciar un nuevo 
relato. Solicitamos desde el ppc la convocatoria ur-
gente de unas nuevas elecciones autonómicas para 
curar la grave fractura provocada.
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Pressupostos 2018: Un any clau per a Premià
el mes d’octubre implica confeccionar els pressu-
postos municipals per a l’any 2018. els pressupos-
tos són la principal eina que un govern té per lluitar 
contra la desigualtat, promoure dinamisme econò-
mic i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

els socialistes vam entrar al govern conscients 
que la millor manera de ser útil i tenir una major 
incidència en les polítiques públiques era formant 
part del govern. És des del govern des d’on es mar-
quen les prioritats i es té una visió global de la ciutat 
i dels problemes que s’han de resoldre.

Vam apostar per acceptar responsabilitats impli-
cant-nos al govern quan ningú estava disposat a fer-
ho, en un dels moments més crítics tant en l’àmbit 
polític, com en l’econòmic i social. això requereix 
estar a l’altura de les circumstàncies, saber explicar 
el perquè de les coses i ser proper a la ciutadania.

els socialistes hem treballat per tal que la pro-
posta inicial dels pressupostos sigui una resposta 
als principals reptes que com a ciutat tenim: dina-
misme comercial, lluita contra l’atur, millora de la 
qualitat de l’educació i la protecció social, millora de 
la mobilitat, millora de la neteja i la modernització 
urbanística de la ciutat.

el 2018 és clau per a la ciutat: obertura i modernit-
zació de la Gran Via per millorar i dignificar l’espai 
públic, ampliar els serveis com ara el d’habitatge, em-
prenedoria i consum, recuperar el torn de tarda de la 
neteja viària i l’obertura la nova àrea comercial al port.

per tot això seguim!

Què passa a Medi Ambient?
arbrat:
la poda no agressiva té conseqüències greus, mo-
lèsties als veïns i causen una gran brutícia per la cai-
guda de flors i fulles. a més d'un gran increment en 
les al·lèrgies en els ciutadans.
1.-brutícia:
a la coaV no tenim queixa sobre els treballadors 
de la recollida de residus, neteja de carrers o escom-
briaires perquè entenem que fan el que els manen i 
ho fan el millor que poden i saben. les queixes van 
dirigides als responsables que contracten un servei 
i no exigeixen a l'empresa que el presta que estigui 
d'acord amb allò que s'ha contractat.

Hi ha una sèrie de temes que fan que el servei no si-
gui el que esperem els ciutadans d’acord a què paguem:

-en el camió de recollida només hi va el conduc-
tor, no es recull el que hi ha a terra i això obliga que 
hagin d’enviar un servei a recollir-ho. Quan la recu-
llen i la posen dins, deixen per demà la porqueria 
que haurien d'haver portat avui, per tant demà tin-
drem de nou brossa a terra.

els escombriaires van amb un cabàs carregat, 
amb un carret no seria mes fàcil i còmode.

les fulles dels arbres omplen contínuament el sòl 
i amb l'aire s'escampen per tot premià i embussen 
desaigües.
2.- platges:
Segons el tècnic municipal de medi ambient (ràdio 
premià, 15-6-2017), durant 10 o 15 anys, mai més tin-
drem, per qüestions ambientals i econòmiques, les 
platges habituals de tota la vida al centre del poble.

Convocatòries de subvencions:
Subvencions per al foment de l'ocupació:
presentació de sol·licituds fins al 31 d'octubre.
informació i bases a www.premiademar.cat/subvencionsfomentocupacio2017

Ajuts per a l’IBI:
presentació de sol·licituds fins al 31 d'octubre.
tota la informació i la documentació annexa a: www.premiademar.cat/ajutsibi2017

Subvencions per al transport universitari:
el termini per presentar les sol·licituds serà del 5 al 30 de març de 2018.
informació i bases a: www.premiademar.cat/subvencionstransportuniversitari17-18

Anunci oficial
per Junta de Govern local de data 26 de juliol de 2017, es va aprovar inicialment el “projecte de construcció del col·lector 
del carrer de la plaça, entre el carrer de la Gran via de lluís Companys i el carrer de Josep anselm Clavé” exposant-lo al 
públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 28.07.17, a la web municipal i al 
tauler d’anuncis de la Corporació als efectes d’informació pública, i va quedar aprovat definitivament en data 21.09.17 en 
no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions.

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 reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

premià de mar, 22 de setembre de 2017

Miquel Buch i Moya, alcalde

Anunci oficial
per Junta de Govern local de data 26 de juliol de 2017, es va aprovar inicialment el “projecte de construcció del col·lector 
d’aigües pluvials dels carrers rafael de Casanova i de la Terra alta” exposant-lo al públic mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 28.07.17, a la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació als 
efectes d’informació pública, i va quedar aprovat definitivament en data 02.10.17 en no haver-se presentat al·legacions ni 
reclamacions. 

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 reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

premià de mar, 4 d’octubre de 2017

Miquel Buch i Moya, alcalde

Anunci oficial
la Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 13 de setembre de 2017, va aprovar definitivament el “projecte d’ur-
banització de la Gran via de lluís Companys, entre el carrer de la plaça i el carrer Joan prim”, amb un pressupost de 
659.623,70 € (iva inclòs).

la qual cosa s’exposa al públic 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, 14 de setembre 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
• Videoactes: http://videoactes.premia.cat
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Prop de 4.000 alumnes
inicien el curs a
Premià de Mar
per primera vegada, l'ajuntament ha subvencionat
el 75% dels llibres i material educatiu
un total de 3.939 alumnes van començar el mes de setembre el nou curs escolar 2017-2018. del 
total d’aquests alumnes 829 cursen educació infantil, 2.009 educació primària i 1.101 educació 
secundària obligatòria.

com és habitual, durant l’estiu s'han fet diversos treballs de millora als centres educatius. els 
més destacats són els següents: 
• Escola La Lió
S’ha reduït l’alçada dels sostres de l’aula doble polivalent de la planta baixa de l’edifici principal 
i de les dues aules de 5è de la primera planta, i s’hi han fet els treballs corresponents per millo-
rar-ne l’aïllament tèrmic i acústic.
• Escola Sant Cristòfol (edifici de la Gran Via)
S’han construït de nou, amb els aïllaments corresponents, els sostres de les dues aules de p4 i 
p5 on hi havia problemes importants d’humitats.
• Escola El Dofí
S’han fet reparacions al paviment de l’entrada de l’escola, s’han substituït els conductes d’aigua 
de la façana per millorar-ne el desaiguat i s’ha pintat la part exterior de l’edifici.
• Escola Montserrat
S’ha construït un nou sorral al pati de 10 x 5’50 m i s’han instal·lat un total de 17 cortines noves 
al 1r pis de l’edifici.
• Escola Mar Nova
S’ha reparat una part exterior del pati gran i s’ha instal·lat un escalfador nou a la cuina. 
• Escola de Música
S’han fet treballs de millora globals a diverses zones de l’edifici per reparar humitats. també 
s’han fet arranjaments del paviment i treballs diversos de pintura.
• Escola Bressol
S’han fet els treballs corresponents per reparar el sistema de sanejament d’aigües residuals, s’ha 
adequat el sistema de ventilació d’aire interior i s’ha instal·lat un escalfador nou a la cuina.

L'Escola Sant Cristòfol s'inicia
en el programa “Cultura
emprenedora” 
l'ajuntament i l'escola Sant cristòfol participen en el programa 
cultura emprenedora a l’escola, impulsat des de la diputació 
de barcelona i pensat per fomentar l'emprenedoria i les compe-
tències bàsiques en el cicle superior d'educació primària.

aquest programa, al qual per primera vegada participa una 
escola premianenca, es portarà a terme amb els alumnes de 
5è de primària de l'escola, que hauran de crear i gestionar una 
cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, 
l'administració i altres agents socials del municipi. el procés 
inclou aspectes tan variats com ara la constitució de la coope-
rativa, la tria d´una imatge corporativa, el finançament, la pro-
ducció i la posterior venda al mercat.

Nova secció d’igualtat de
gènere i LGtBi a la Biblioteca
aquesta iniciativa suposa un pas més per a la
igualtat de gènere i el dret a la no discriminació
la nova secció es troba al primer pis de la biblioteca i s’ha creat 
amb l’objectiu de contribuir a la informació i el coneixement 
per a garantir la igualtat de gènere i els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals. els llibres estan distin-
gits amb un pictograma específic i s’hi poden trobar temàti-
ques com ara el feminisme, la igualtat entre els sexes, el les-
bianisme, l’homosexualitat i la transsexualitat, tractades des 
de les vessants de la igualtat d’oportunitats, la psicologia, els 
drets, l’educació, i les qüestions socials i laborals. a la mateixa 
secció també s’hi pot trobar el Recull de recursos educatius sobre 
diversitat afectiva sexual i de gènere, elaborat per la diputació de 
barcelona i la Bibliografia bàsica de Cultura LGTBI feta pel de-
partament de cultura de la Generalitat de catalunya.

d’altra banda, en la programació de xerrades de la biblioteca 
es convidarà a autors o autores perquè vinguin a parlar de te-
mes que puguin ajudar a la sensibilització per a la no discrimi-
nació per raons de gènere. 

Els textos premiats al Concurs
Literari Sant Jordi, disponibles
en format digital
la biblioteca martí rosselló ha editat un llibre en format digital 
que recull tots els textos premiats al concurs literari Sant jordi 
d’enguany. en aquesta edició es va comptar amb 262 partici-
pants, dels quals 154 van ser de la categoria infantil, 71 de la 
juvenil, 12 de relat curt (13-18 anys), i 25 van ser adults. el con-
tingut del llibre amb tots els textos es pot veure i descarregar al 
web de la biblioteca
http://bibliotecabmr.wixsite.com/bibliopremiademar/sant-jordi-2017.

La nova secció es troba al primer pis de la biblioteca

Llibres subvencionats
aquest curs 2017-2018, per primera vegada, 
els centres educatius han rebut un ajut de 
l’ajuntament per a la compra de llibres i mate-
rial. El percentatge de la subvenció és del 75% 
sobre el total de la despesa en llibres de text i 
material educatiu de cada centre. Els llibres i 
material adquirits formen part d’un programa 
de socialització per fomentar-ne el reciclatge 
i reaprofitament per part dels alumnes, de 
manera que també hi estiguin implicats des 
de la responsabilitat col·lectiva. Cada centre 
escolar segueix el sistema de socialització/ reciclatge de llibres i material escolar que considera més adient.

Els beneficiaris d’aquesta subvenció són els alumnes empadronats a premià de mar i a premià de Dalt que 
assisteixen als centres educatius públics i concertats de premià de mar. El fet que la subvenció s éstengui 
als alumnes empadronats a premià de Dalt es deu a un acord de reciprocitat entre els dos ajuntaments, del 
qual també se'n beneficien els alumnes empadronats a premià de mar que estudien a un centre de premià 
de Dalt.

El passat 3 de juliol es va formalitzar el conveni entre l’ajuntament i totes les escoles públiques i concer-
tades, Sant Cristòfol, montserrat, la lió, mar Nova, Dofí, El pilar, assís, la Salle i l’institut. l’acte de signa-
tura es va fer a la sala de plens i per part de l’ajuntament hi van assistir l’alcalde miquel Buch, el 2n tinent 
d’alcalde, David Gutiérrez, i la regidora d’Ensenyament, Esmeralda Calleja.

últims dies per visitar l’exposició 

Fins diumenge 29 es pot visitar al museu de 
l’estampació aquesta mostra, un recull de pe-
tits elements de la història de premià de mar. 
l’element més antic és el mil·liari (marcador 
de milles) de can Ferrerons, que fa retrocedir 
la visitant a l’època romana. Hi ha altres ele-
ments com ara una llinda amb la data 1761, 
quan premià de mar era el barri mariner de 

premià de dalt; el fogó més antic que es con-
serva, del segle XVii; o un decantador d’àcids, 
que parla del passat industrial de la vila. 

des de la seva obertura, al juliol, han visitat 
l’exposició Pedres que ens parlen. Fragments de la 
història de Premià de Mar més de 1.200 perso-
nes. els dies 22 i 29 d’octubre es faran visites 
guiades gratuïtes. 
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Pau Pañella plega de regidor i el substitueix
Miguel Moreno
el regidor de cp-cup-pa pau 
pañella, va formalitzar la seva 
renúncia al ple del mes de ju-
liol per motius personals i la-
borals.

durant el ple del mes de se-
tembre va tenir lloc la presa de 
possessió del nou regidor del 
grup municipal, miguel moreno.

El nou Pla jove, en marxa
El nou pla local es farà amb la participació dels joves
i permetrà concretar el full de ruta per als propers vinents
el pla jove o pla local de jo-
ventut és una oportunitat per 
reflexionar sobre les necessi-
tats i les solucions dels temes 
que afecten els joves, d'entre 
12 i 29 anys aproximadament, 
i concretar les polítiques pú-
bliques que cal seguir.

actualment l’ajuntament, 
a través de la regidoria de 
joventut, està en fase d’elabo-
ració del nou pla, i el primer 
pas ha estat una avaluació del 

pla anterior i una diagnosi 
que recull les necessitats i les 
fortaleses dels joves de pre-
mià de mar.

Participació dels joves
el pas següent serà, amb la 
participació de diferents col-
lectius implicats en l’àmbit 
juvenil, i d'entre ells els ma-
teixos joves de la vila, l’elabo-
ració del document que ha de 
servir de full de ruta per als 

anys que venen. en aquest 
sentit, el pròxim 25 d’octubre 
es farà l’anomenada àgora 
joves imaginem!, un espai di-
nàmic de debat i formulació 
de propostes per poder imagi-
nar reptes i millorar el futur 
dels joves. la sessió es farà a 
les 19 h a can manent.

Tota la informació es podrà
consultar a
governobert.pdm.cat

S’instal·len noves cartelleres
al carrer
augmenten els espais destinats a penjar cartells
per evitar que s’embruti el poble
aquest mes d’octubre s'han començat a instal·lar al carrer 
unes noves cartelleres per penjar-hi cartells, de manera que 
tant l'ajuntament com les entitats, els comerços... etc. dispo-
sin de més espais per anunciar les seves activitats. en total se 
n'instal·laran 20 (15 de dues cares i 5 d'una cara) i es distribui-
ran a diferents indrets del poble. aquestes noves 20 cartelleres 
se sumaran a les cartelleres protegides amb un vidre que es van 
instal·lar a finals del 2016. en aquell moment se'n van posar 13 
i aquesta tardor se n'instal·laran 3 més.

Compliment de la normativa 
amb aquest increment de cartelleres al carrer es vol frenar 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 sentit, pròximament es començaran a 
aplicar les sancions corresponents a aquells que no compleixin la 
normativa. prèviament, s'informarà sobre quin és el procediment 
per penjar cartells i on es poden penjar. alhora, es vetllarà perquè els 
continguts que es pengin a les cartelleres no siguin ofensius ni vul-
nerin els drets de les persones i en cas que no sigui així, es retiraran.

paral·lelament, durant les setmanes vinents també està pre-
vista la instal·lació de 3 pantalles al carrer, que serviran per di-
fondre activitats, campanyes adreçades a la ciutadania o altres 
informacions d´interès.

el cost de les 20 cartelleres ha estat de 3.981 € (iVa inclòs).

Premià de Mar aposta pel teatre
dissabte 21 d’octubre es farà 
una nova edició de l’Apropa’t 
als teatres, una iniciativa que 
pretén donar a conèixer a la 
ciutadania la programació 
dels teatres i convidar les fa-
mílies a gaudir de música 
en directe i a entrar al teatre 
per gaudir d’una obra teatral. 
tant l’espai l’amistat (equi-
pament municipal) com el 
patronat teatre (entitat cultu-
ral gestionada exclusivament 
per persones voluntàries) ja 
tenen a punt la programa-
ció per al darrer trimestre de 
l’any, que serà variada i per a 
tots els públics.

pel que fa al teatre l’amis-
tat, i dins la programació te-
atral professional es podran 
veure les obres You say toma-
to, una divertida tragicomèdia 
sobre el món de la parella i Els 
tres aniversaris, una obra on 
crítica i públic s'uneixen.

Altres disciplines
la temporada de música clàs-
sica, també a l’espai l’amistat, 
oferirà tres espectacles musi-
cals: La història del soldat, Veus 
i Un món de Nadales amb crist 
juanico i la coral amistat.

Finalment, l’equipament 
municipal oferirà les retrans-

missions del cicle d’òpera i 
dansa: el ballet Alícia en el país 
de les meravelles i El Trenca-
nous. 

d'altra banda, el patronat 
ofereix #PetitsAlTeatre, amb la 
companyia Samfaina de colors, 
Els tres porquets es caguen de por 
i La Nur s'escapa del conte.
a més, tant l’espai l’amistat 
com el patronat teatre tam-
bé funcionen com a sales de 
cinema. a l’espai l’amistat 
hi ha programació de cine-
ma d’estrena cada setmana i 
al patronat teatre s'ofereixen 
els projectes cinc (cinema 
infantil en català) i cineclub. 

Deixalleria mòbil
la deixalleria mòbil funciona cada dissabte des de 
les 10 del matí fins a les 8 del vespre, excepte al mig-
dia (de 14.30 a 15.30 h). la ubicació prevista per als 
propers mesos és la següent:

Dissabtes del mes d'octubre:
Gran Via - av. roma

Dissabtes del mes de novembre:
Gran Via - plaça dels països catalans

Dissabtes del mes de desembre:
Gran Via - plaça dr. Ferran

per fer ús de la deixalleria mòbil s’ha de portar la 
targeta d’usuari que s’utilitza per a la deixalleria la 
Suïssa, ubicada al polígon industrial la Suïssa de 
premià de dalt. Fer-ne ús, comporta una bonificació 
en la quota de la taxa de la brossa.

En total s’instal·laran 20 cartelleres
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Millores de les
instal·lacions esportives
durant l’estiu s’han fet diverses millores als 
equipaments esportius i s’han adquirit nous 
aparells: s'ha instal·lat un nou equip d'entre-
nament integral per fer abdominals, flexions, 
esquats, estiraments, etc. a la plaça ubicada 
davant del pavelló Voramar. al camp de futbol 
municipal s’ha reforçat l’estructura de les tor-
res d’enllumenat i s’ha instal·lat enllumenat 
de leds. al pavelló municipal d’esports s’han 
instal·lat tres nous dipòsits acumuladors d’ai-

gua calenta sanitària i s’ha substituït tot el cir-
cuit hidràulic. també s’ha reparat el parquet 
del gimnàs i de la pista central. pel que fa a 
les escoles, a l’escola el dofí s’hi han col·locat 
dues cistelles de minibàsquet; a la sant cristò-
fol, un joc de porteries d’handbol-futbol sala 
antivandàliques i en aquesta, com a la la lió, 
s'hi han pintat línies de joc de bàsquet. Final-
ment, a la platja de bellamar s’han instal·lat 
pals de voleibol de platja antivandàlics.

Nou equip d’entrenament integral davant el pavelló Voramar

una Premianenca, protagonista
de la pel·lícula preseleccionada
pels òscars
laia artigas, la nena que 
protagonitza la pel·lícula 
catalana estiu 1993, és ve-
ïna de premià de mar. la 
pel·lícula, que al mes de 
setembre es va poder veure 
a l’espai l’amistat, ha estat 
proposada per l’acadèmia 
de cine espanyola per anar 
als Òscars 2018.

: formació teòrica, pràctiques
formatives i anglès per a persones aturades
el Servei local d’ocupació ha incorporat a la seva formació per a persones en situació d’atur la 
nova fórmula (F= 60+40+5) que integra tres aspectes: 
• Prioritzar els cursos d'una durada entorn les 100 hores, de les quals 60 són de formació teòrica-
pràctica a l’aula.
• Incorporar la realització de 40 hores de pràctiques formatives en empreses.
• Incloure un 5% de formació en anglès.

els cursos previstos per al tercer trimestre de l’any són:
– Curs de Community Manager, de 100 h de durada. 
– Curs de Noves tendències i estratègies de venda, de 20 h de durada. 

les persones interessades poden enviar un correu electrònic a
ocupació@premiademar.cat o adreçar-se al Servei d’ocupació (carrer joan XXiii, 2).

Re-Activa’t!
Ets el candidat/a ideal!
estàs buscant feina? Vols fer la millor entrevista de 
treball? Vols ser el/la candidat/a seleccionat/da? 

al novembre s’inicia un nou programa de suport 
a la recerca de feina adreçat a persones en situació 
d’atur de llarga durada de premià de mar, preferent-
ment majors de 45 anys. 

et prepararem perquè aconsegueixis demostrar el 
millor de tu en un procés de selecció a través d‘un 
itinerari integral. a cada sessió es treballaran dife-
rents aspectes que et proporcionaran els recursos 
necessaris per superar l’entrevista i convertir-te en 
el candidat/a seleccionat/da. 

per a més informació pots adreçar-te al Servei lo-
cal d’ocupació al c. joan XXiii, 2 o a través del cor-
reu electrònic: ocupacio@premiademar.cat.

Curs de formació a l’antiga Fàbrica del Gas

Simplement Diables prepara
la 2a Ceptrotada
l’11 de novembre, la colla de diables premianenca oferirà a la 
plaça dels països catalans la segona edició de la ceptrotada, 
una mostra que comptarà amb colles convidades i que constarà 
d’una cercavila amb malabars, pirotècnia a la plaça i en acabar, 
sopar i servei de barra a can manent.

La Ceptrotada es farà l’11 de novembre a la pl. dels Països Catalans

foto: RodRidi

foto: Ràdio PReMià de MaR
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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
Escola Bressol Municipal Els Gafarrons 93 752 35 11

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 (avaries) 800 76 07 06

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 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

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

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

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

per segon any consecutiu, teniu l’oportunitat de decidir a què voleu 
destinar 200.000 € del pressupost de l’any vinent. d’entre les propostes 
que es van recollir fa uns mesos ara toca escollir quines voleu que es 
tirin endavant, quines considereu que són més importants pel nostre 
poble. en definitiva, quines són aquelles que us faria més gràcia que 
es fessin realitat. n’hi ha de tot tipus i el ferm compromís de l’equip 
de govern és que aquelles que surtin guanyadores es portaran a terme 
durant el 2018. 

per tant, us animo a dedicar-hi una estona, a esco-
llir aquelles que més us agraden i a fer efectiva la vos-
tra tria mitjançant el vot. perquè, si realment volem 
canviar la manera de fer les coses i fer que la ciutada-
nia tingui més protagonisme en les grans decisions 
del poble, ara és quan toca demostrar-ho. Fer-ho és 
ben senzill. anoteu-vos-ho a un lloc ben visible: fins 
al dia 31 toca votar el pressupost participatiu!

arribem a la tardor, en aquesta edició del Vila primilia, tot presentant la nova plaça enjardinada Salvador moragas. un indret que ha quedat format 
per diferents parterres, naturalitzats amb dunes i rocs i separats per camins de sauló, que ens recreen la serralada de la marina. la plaça és fruit del 
procés de participació ciutadana prèvia a la urbanització d’aquest nou espai públic.

el pla de mobilitat és un altre dels aspectes informatius que destaquem en aquesta edició. un pla que ha estat elaborat amb els objectius de millorar 
la qualitat de l'espai públic, racionalitzar el consum d'energia, reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la seguretat viària.

Fem esment, així mateix, dels prop de quatre mil alumnes que van començar el curs escolar a premià de mar. un curs en el qual, per primera 
vegada, l'ajuntament subvencionarà el 75% dels llibres i material educatiu en el marc d'un programa de socialització per fomentar-ne el reciclatge i 
reaprofitament per part dels alumnes.

les millores en equipaments esportius o els cursos per a persones en atur són altres arguments informatius d'una edició que, com a tema central, 
presenta les propostes recollides del pressupost participatiu de 2018.



“Els problemes s’han de considerar sempre
com una oportunitat de millora”
Eva Hernández-
Fabà
responsable de l'equip d’atenció
primària de premià de mar

Eva Hernández – Fabà és la responsable de l'equip d’atenció primària de premià de mar. va 
començar a treballar en aquest centre l'any 2006 com a infermera i més endavant va coordinar 
l'àrea d'infermeria fins que el desembre del 2016 es va convertir en directora de l’equip.

És important el coneixement
de l’entorn per dirigir un CAP?
molt important, cada comunitat, cada 
població té les seves necessitats parti-
culars i la seva idiosincràsia quant a ti-
pologia de població que hi viu i per tant 
el servei que hem de donar en salut ha 
d'estar adaptat a aquestes necessitats.

Quina complicitat espereu i trobeu
de la població?
la corresponsabilitat i l’autonomia en 
la presa de decisions. els professionals 
són experts en la tasca que han de re-
alitzar i han d’ assessorar els pacients 
en cada situació però finalment qui ha 
de prendre la decisió és un mateix. 
també és important que els usuaris 
tinguin clar el funcionament del cap, 
quina és la cartera de serveis de la que 
disposen, i quins serveis que depenen 
d’altres direccions es poden trobar al 
mateix edifici (especialitzada, acut, 
aSSir, rehabilitació...).

La població té prou clara la cartera de
serveis dels equips d'atenció primària?
cal explicar millor a la població qui 
som i què fem. Som un equip d’atenció 
primària amb professionals de medici-
na, pediatria, infermeria, auxiliars d’in-
fermeria, treball social, odontologia i 
els professionals de gestió i serveis. 
cada un d’aquests grups professionals 
té la seva pròpia cartera de serveis i a 
vegades no són prou conegudes.

De quants centres disposeu?
en total tenim quatre centres, el cap 
situat a premià de mar i tres consulto-
ris locals situats a premià de dalt (con-
sultori del barri del remei, consultori 
del nucli urbà i consultori del barri del 
cotet). cada usuari té un professional 
de medecina/pediatria i infermeria de 
referència i, a vegades (per qüestió de 
càrregues assistencials), pot trobar-se 
modificada alguna assignació.
a més, a l’edifici del cap de premià de 
mar, hi visiten els especialistes (cardi-

ologia, pneumologia, traumatologia, 
orl, oftalmologia) que depenen de 
l’Hospital de mataró. 

Què vol dir donar millor servei,
amb menys cost i més eficiència
Ser eficient seria aconseguir un propò-
sit utilitzant els recursos necessaris (ni 
més ni menys). té el sentit de fer les 
coses bé, i això depèn en gran mesura 
de la qualitat humana de qui desenvolu-
pa les tasques per tal que l'usuari recu-
lli un producte final de qualitat. ara bé, 
tot plegat depèn de qui jutgi o qualifiqui 
els conceptes "fer les coses bé", "la qua-
litat humana", "producte de qualitat"..., 
ja que per a cada professional i per a 
cada usuari aquests conceptes poden 
tenir un significat o un altre, podent-se 
generar expectatives diferents respecte 
als serveis que es donen o que s'hauri-
en de donar al cap. per tant, crec que 
donar un bon servei és donar resposta 
a les necessitats que l'usuari i/o la co-
munitat presenten partint de la nostra 
cartera de serveis, fer-ho amb el millor 
tracte humà possible, enfocant sempre 
el problema com una oportunitat de 
millora i amb una visió holística i no 
únicament unidireccional del professi-
onal a l'usuari sinó en els dos sentits.

Quina importància doneu a la
utilització de les tecnologies de
la informació i la comunicació?
molta! actualment és la nostra eina 
bàsica, i més ho serà encara en el fu-
tur. avui dia ja comptem amb el portal 
“la meva salut”, que inclou la infor-
mació que s'ha generat per a l'atenció 
sanitària prestada en algun dels cen-
tres assistencials públics, com ara el 
pla de medicació vigent de la recepta 
electrònica, les vacunes administra-
des, els diagnòstics, els informes clí-
nics i els resultats de les proves i les 
exploracions complementàries. a tra-
vés d’aquest portal també es pot donar 
accés a la “e-consulta”, per tal que els 
usuaris puguin establir contacte amb 

el seu professional de referència en 
línia. els interessats en aquest servei 
ho haurien de comentar amb el seu 
professional de referència perquè li 
expliqui més específicament quin ús 
se’n pot fer. a més, el Servei català de 
la Salut, disposa del portal de la his-
tòria clínica compartida, on des de 
diferents nivells assistencials es pot 
accedir i consultar la història clínica 
del pacient.

per últim, també existeix el portal 
“canal Salut” de la Generalitat, on hi 
ha un ampli ventall d’informació per 
a l’usuari.

De quina manera els centres de salut
es poden obrir a la comunitat?
de fet, l’especialitat dels professionals 
sanitaris s’anomena “familiar i comu-
nitària”. per tant, part de la nostra tas-
ca diària es realitza no només des de 
les consultes, sinó també en l’àmbit 
comunitari, sobretot en els aspectes 
de promoció i prevenció de la salut. 

Concretament a Premià de Mar,
de quina manera es reflecteix
aquesta relació?
des que sóc directora he mantingut 

des del primer dia una relació molt 
fluida amb l’ajuntament i totes les re-
gidories. tenim una llarga trajectòria 
en desenvolupar activitats comunità-
ries: realitzem diferents xerrades a 
petició de qualsevol entitat del poble, 
tenim el programa de salut a les esco-
les, la campanya de vacunacions esco-
lars, la de salut odontològica a les es-
coles, participem en diferents taules, 
col·laborem amb la ràdio, participem 
en el diagnòstic de salut del barri del 
cotet, fem grups psicoeducatius, de 
deshabituació del tabac... i mantenim 
aliances amb l’ajuntament per conti-
nuar desenvolupant projectes en el 
futur. 

En cas que no ens sentim ben atesos
que podem fer?
Si qualsevol persona té un dubte o 
reclamació sobre el servei que vulgui 
transmetre'm, tinc una agenda on 
se'm pot demanar consulta i ho podem 
discutir i buscar propostes de millora 
conjuntament. a més, els usuaris dis-
posen d’una bústia de suggeriments 
al mateix cap on poden expressar la 
seva opinió sobre qualsevol tema, as-
pecte o servei.

La directora del CAP destaca la importància de conèixer bé la comunitat


