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L’ALCALDE ESCRIU
La recuperada Festa Major posa un punt i
seguit a una temporada extraordinàriament
difícil a molts nivells. El curs 20-21 serà
recordat per la pandèmia, per l’esforç
extraordinari fet per tots els ciutadans i
ciutadanes per aconseguir un equilibri
gairebé impossible: respectar les mesures
de seguretat, amb les restriccions, amb
l’estrès que ha suposat aquesta situació a
tots nivells, però sense deixar d’avançar, de
treballar, d’estudiar, de tenir vida en família (ara en diem “en
bombolla”) o mantenir intactes els somnis i les expectatives. La
Festa Major torna, per fi, per donar-nos un respir i, ja sense
mascareta al carrer, poder afrontar el futur immediat amb més
optimisme. Això no s’ha acabat i ens queda molt per fer però,
prenguem-nos uns dies per assaborir la festa, recuperar una
mica més la nostra vida social i carregar bateries per a un nou
curs, el 21-22, carregadíssim de desafiaments. Visca la Festa
Major!
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Telèfons d’interès
Ambulatori Urgències
Ambulatori
Atenció social i a les persones
Biblioteca Municipal Martí Rosselló
Centre Cívic
CESPA (recollida mobles vells i neteja)
Correus i Telègrafs
Deixalleria
Emergències
ENDESA (avaries)
Escola Municipal de Música
Escola Bressol Municipal Els Gafarrons
Jutjat de Pau
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm
Medi Ambient
Mossos d’Esquadra
Museu d’Estampació Tèxtil
Oficina de Català
OAC 360º
Organisme Gestió Tributària (ORGT)
Pavelló Municipal d’Esports
Policia Local
Policia Local (tràmits)
Piscina Municipal
SECE (enllumenat públic)
Servei d’Informació i Atenció a la Dona
Servei d’Habitatge
SOREA (servei d’aigües)
Taxis Premià
Taxi adaptat
Taxis 24 hores
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93 754 77 13
93 754 77 11
93 741 74 04
93 751 01 45
93 752 99 90
93 751 00 96
93 752 26 93
93 751 27 66
112
800 76 07 06
93 752 27 73
93 752 35 11
93 752 06 35
93 752 25 25
93 752 27 11
088
93 752 91 97
93 754 86 91
935 955 092
93 472 91 03
93 752 35 79
092
93 741 74 22
93 754 90 56
900 13 13 26
93 741 74 04
93 741 74 04
900 40 50 70
93 752 57 57
617 088 363
691.870.846

Totes les activitats de la vila a:

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

937 417 400
Horari d’hivern (16 de setembre-15 de juny):
• De dilluns a divendres de 9 a 14 h
• Dimarts i dijous de 14 a 19.30 h
Horari d’estiu (16 de juny-15 de setembre):
• De dilluns a divendres de 9 a 14 h
PREFERENTMENT AMB CITA PRÈVIA

Adreça:
C. Del Nord, 60

L’EMERGÈNCIA SOCIAL
I LA REACTIVACIÓ
ECONÒMICA, PRIORITATS
PER A AQUEST ANY
EL PRESSUPOST 2021 ASCENDEIX A 26.972.607 €
I CONTEMPLA 2.700.000 € EN INVERSIONS
El ple municipal va aprovar inicialment el 3 de juny en sessió extraordinària el pressupost per a aquest 2021,
que ascendeix a un total de 26.972.607 €.
El pressupost va ser aprovat amb els
vots a favor de l’equip de govern (JxCAT-PDeCAT i PSC-UXP-CP) i de C’s,
l’abstenció d’ERC-JxP-AM i els vots
en contra de CP-AMUNT i PECP.

VILA PRIMÍLIA

Un dels principals objectius del pressupost per al 2021 és la reactivació de
l’economia de Premià de Mar, per a la
qual es destinaran prop de 700.000
€, xifra que es veurà incrementada
amb la subvenció que s’atorgarà als
comerços i els fons que rebrà l’Ajuntament d’ens supramunicipals per a
polítiques actives d’ocupació.

El pressupost aprovat destina més de
2.700.000 € en inversions, entre les
quals destaquen obres a les places de
Can Boter i la Sardana, els carrers de
Girona, de l’Esperança i Sant Cristòfol, actuacions de clavegueram,
reparació de voreres i instal·lacions
fotovoltaiques en equipaments municipals, entre d’altres.
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Increment d’un 104% en habitatge
En matèria d’habitatge l’increment és d’un 104%, que permetrà, entre d’altres, destinar 430.000 € a la construcció
d’un alberg per pal·liar les conseqüències immediates en
casos de desnonament i l’adquisició d’un habitatge per a
emergències socials, a més d’ajuts contra la pobresa energètica, allotjaments d’urgència i subvencions per reformar
habitatge social.

El pressupost contempla també, entre d’altres partides,
més de 800.000 € per al foment de la cultura i més de
500.000 € per impulsar el foment de l’esport.

Principals partides del pressupost 2021

Inversions destacades:

Atenció Social: 3.001.304€

Reparació de voreres: 200.000 €

Habitatge: 320.596 €

Actuacions a l’entorn de la plaça de la Sardana: 110.000 €

Igualtat: 83.825 €

Reurbanització del carrer de Sant Cristòfol: 117.000 €

Ensenyament: 2.570.730 €

Reurbanització del carrer de l’Esperança: 69.000 €

Salut: 140.234 €

Reurbanització del carrer de Girona: 84.000 €

Empresa, Comerç i Ocupació: 705.876 €

Obres a la plaça Can Boter / Joan Font: 336.000 €

Cultura: 698.364 €

Actuacions de clavegueram: 260.000 €

Esport i Activitat Física: 52.1052 €

Actuacions del col·lector: 150.000 €

Museus: 397.989 €

Actuació a la plaça de la Sardana: 85.000 €

Gent Gran: 113.845 €

Pista esportiva a l’Institut: 100.000 €

Festes: 153.000 €

Museu Romà: 117.000 €

Seguretat: 2.621.879 €

Construcció d’un alberg: 100.000 €

Via Pública: 3.704.170 €

Instal·lacions fotovoltaiques per als equipaments municipals: 219.000 €

Platges: 206.555 €

Adquisició d’habitatge per a polítiques socials: 100.000 €

ELS PARTITS
OPINEN
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Per a educació s’han previst més de 2.500.000 €. També es
destinaran 80.000 € en Dona i Igualtat, que en bona part
es repartiran entre el Servei d’Informació i Atenció a les
Dones, SIAD, i la creació de la Casa de la Dona a l’edifici
de l’antiga Fàbrica del Gas.

Marta Ariño
JxCAT-PDeCAT

Pep Ripollès
ERC-JxP-AM

EL PRESSUPOST 2021,
APROVAT

El pressupost aprovat és important de cara a la reactivació
econòmica i social de la vila i
farà possible la millora d’espais públics i equipaments.
Cal agrair les aportacions dels
grups municipals.

Uns pressupostos que no donen
cobertura a totes les necessitats
derivades de la pandèmia, però
ara calia aprovar-los per ajudar
a qui més ho necessita i complir
amb totes les promeses fetes.

Andreu Mumbrú
CP-AMUNT

David Gutiérrez
PSC-UxP-CP

Josep María Cano
C’s

Elena Martín
PECP

El govern aprova el pressupost
amb el vot de Ciutadans, que es
consolida com a soci preferent.
Uns comptes mancats d’ambició que deixen fora les propostes de Crida per a lluitar contra
les desigualtats.

Aquest és el Pressupost del Pacte per a la reactivació. Vull donar les gràcies a tots els agents
socials, experts i ciutadania
que van fer aportacions per
ajudar que Premià surti abans
d’aquesta crisi.

La ciudadanía no está en estos
momentos para guerras partidistas, ni para aguantar las discusiones de 21 regidores en un
pleno que no sigue nadie. Toca
implicarse y hacer propuestas
útiles.

Pressupost 2021: hem intentat
aportar propostes per esdevenir una ciutat que prima els
desplaçaments sostenibles i de
proximitat, una ciutat que promou la convivència, la salut i la
vida comunitària.

EL PLE MUNICIPAL RATIFICA EL
PACTE PER LA REACTIVACIÓ SOCIAL
I ECONÒMICA
El ple municipal va aprovar el document del Pacte per la reactivació Social i Econòmica, pensat per impulsar la reactivació
socioeconòmica de Premià de Mar, atenent de forma especial a les famílies, els comerços, els autònoms i les empreses que més
estan patint la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.
El document, en el qual s’hi va començar a treballar el mes d’octubre, inclou una diagnosi, i una relació de programes i accions
que s’han de dur a terme, algunes de les quals de manera urgent i que ja s’estan aplicant.
El Pacte, per al qual s’han previst un total de 4.466.107 € se centra en tres eixos, eix Social (2.028.319 €); eix Reactivació Econòmica (1.069.652 €); i eix Salut Pública (1.368.136 €).
Propostes que ja s’estan duent a terme:
Reforç de l’equip dels Serveis Socials per garantir una millor
atenció: s’ha incrementat amb 2 persones.

Mantenir al web municipal la Guia del Comerç Local com a directori útil i actualitzat: premiabiz.com.

Trobar solucions per a la pràctica esportiva o el lleure educatiu
i cultural davant les dificultats econòmiques i socials: s’ha incrementat la partida fins a 20.000 €.

Reforç de la dinamització comercial durant la campanya de Nadal: inclòs al pressupost.

Reforç al centre DISA perquè pugui augmentar la seva capacitat
de resposta: increment fins a 75.000 €.
Programa de suficiència alimentària per als menors dins i fora
dels períodes escolars.
Intervenció per part de l’Ajuntament davant les entitats financeres per evitar desnonaments.

Creació d’una APP amb un directori del comerç i serveis de Premià de Mar: s’hi està treballant.
Implantació dels recursos necessaris perquè els treballadors municipals puguin fer teletreball.
Continuar amb les convocatòries de Plans d’Ocupació municipals
per a persones sense feina.

Ajuts municipals al lloguer per combatre les conseqüències habitacionals de la COVID-19: s’ha contemplat al pressupost 2021.

Implantar noves mesures per a una economia sostenible i per
l'eficiència energètica: es posaran plaques fotovoltaiques a equipaments municipals.

Mesures per a la mobilització d'habitatges buits al mercat de lloguer: subvencions contemplades al pressupost.

Fer una nova convocatòria de subvencions per fer front als efectes
de la COVID-19.

Impuls d’un pla d'allotjament d'urgència per a persones sense
sostre: previsió d’un alberg.

Fer una convocatòria de subvencions extraordinàries directes per
a autònoms.

Creació d’una dotació d'habitatges per a l'emergència habitacional:
s’han reformat pisos municipals com a habitatges d’emergència.

Fer una nova campanya de dinamització comercial per promocionar l'economia local.

Garantir els subministraments bàsics a les persones i famílies
vulnerables: a través dels Serveis Socials.

Oferir suport psicològic a les persones afectades per la COVID-19,
treballadores de centres sanitaris, de cura de persones grans o
vulnerables.

Creació d’un programa d'ajuts per combatre la pobresa energètica i pagar deutes de subministraments i consums: a través dels
Serveis Socials.
Potenciar el Projecte Radars de prevenció de situacions de risc per
a la gent gran.
Impulsar un programa municipal de formació en gerontologia
que reverteixi en la població de Premià de Mar.
Reduir la segregació escolar tancant el mapa escolar i activant
l'OME i les actuacions derivades. Prevista creació OME.
Creació i dinamització de la Casa de les Dones.
Encarregar una auditoria de l'espai públic de Premià de Mar en
clau de gènere: s’ha pressupostat.

Crear una aplicació pressupostària destinada a la prevenció de la
COVID-19.
Realitzar accions d'informació i control a la via pública i als establiments per al manteniment de mesures preventives contra la
COVID-19.
Revisar, conjuntament amb l'empresa concessionària, els protocols de neteja i mesures preventives contra la COVID-19.
Reforçar les accions de neteja i desinfecció contra la COVID-19 a
les instal·lacions i equipaments d'incidència municipal.
Continuar realitzant el servei essencial de control de plagues a la
via pública.

Aplicar la tarifació social a tots els preus públics municipals amb criteris d'accés universal i progressivitat: es farà amb la revisió de les ordenances (de moment s’ha fet amb els preus d’accés a l’administració).

Exigir a les empreses col·laboradores de l'ajuntament l'acompliment de les mesures legals en situacions excepcionals com l'actual pandèmia.

Revisió dels procediments per ser més eficients i reduir les llistes
d'espera en la tramitació dels ajuts socials i econòmics.

Intensificar la neteja i el manteniment de la via pública mentre
duri la pandèmia.

Campanya de sensibilització comercial sobre mesures de prevenció.

Potenciar activitats esportives i culturals a l’aire lliure.

El document va ser aprovat pel ple municipal amb el vots de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP i C'S. Els grups municipals d'ERCJxP-AM, CP-AMUNT i PECP hi van votar en contra.
VILA PRIMÍLIA

5

UNA FESTA MAJOR ENCARA MARCADA
PER LA COVID-19
Tot i la millora de les condicions sanitàries i el relaxament
de les mesures de prevenció de contagis, la Festa major
2021, que se celebrarà entre el 6 i l’11 de juliol, encara no es
podrà viure amb tota la normalitat. Així, tot i que es recuperen actes presencials, l’accés del públic s’ha de fer mitjançant reserva prèvia al web reserves.pdm.cat. La majoria
dels actes es faran a quatre punts de la vila: el parc del Palmar, els patis de l’institut Premià de Mar i de l’escola La Lió
i a la plaça del Gas, al davant del Museu de l’Estampació.
D’altra banda, enguany encara no hi podrà haver desembarcament pirata adult, però sí que es recupera l’infantil,
JAUME GUBIANAS, AUTOR DEL CARTELL
DE LA FESTA MAJOR 2021
El dibuixant i il·lustrador Jaume Gubianas va ser el guanyador del Concurs de cartells de la Festa major de Premià de Mar 2021. El cartell representa les figures del pirata Omar i dels premianencs Esther i Martí agafats de les
mans sobre un fons blau.
Per la seva part, el concurs infantil de cartells el va guanyar la premianenca Mia Carosia, d’11 anys, estudiant de
5è de primària a l’escola Mar Nova.
El total, per al premi de la categoria adulta es van presentar 18 cartells i en la categoria infantil se’n van rebre 35.

PLATJA OBERTA ALS GOSSOS
Una de les novetats de la campanya de platges d’enguany és la posada en funcionament per primer cop
d’una platja on la ciutadania pot anar-hi amb el seu
gos.
L’espai habilitat, de 400 m² de superfície, es troba
ubicat a la platja de Llevant, està senyalitzat amb pilones i disposa de dues papereres.
Aquest espai va ser una de les propostes guanyadores
en l’anterior edició dels Pressupostos participatius.
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tot i que serà estàtic. Per la seva part, el pregó es farà al
pati de l’escola La Lió i anirà a càrrec del voluntariat que
va significar-se amb accions solidàries durant el confinament, reconeguts pel ple d’abril com a Col·lectiu de l’any
2021. Finalment, el castell de focs no es farà a la platja sinó
a diversos punts de la vila, tal com es va fer l’any passat, i
la botiga de Festa major estarà ubicada al Centre Cívic del
carrer de l’Esperança.
Es pot consultar el programa complet al web de la Festa
Major al web festamajor.pdm.cat

EN MARXA LA
TEMPORADA DE
PLATGES
El proppassat 15 de juny, va començar la
temporada de platges a Premià de Mar,
la qual serà vigent fins al 15 de setembre.
El servei de salvament i socorrisme
funciona de dilluns a diumenge, de 10 a
19 h. Hi ha 3 cadires de vigilància al llarg
del litoral premianenc i el mòdul de primers auxilis es troba ubicat a la platja
de Llevant. Al mateix punt, els usuaris
i usuàries de la platja troben els serveis
per a persones amb mobilitat reduïda
consistents en una cabina de WC adaptada, i una cadira amfíbia nova.
A banda, hi ha dues zones d’ombra per a
persones amb mobilitat reduïda, una a la
platja de Llevant, on també hi ha servei
de megafonia, i una altra a la platja del
Bellamar. Ja dins de l’aigua, hi ha un canal nàutic abalisat a la platja de Llevant i
set línies de vida al llarg del litoral.
Pel que fa a les guinguetes, es mantenen
les tres que hi havia l’any passat, dues
a la platja de Llevant i una altra a la del
Bellamar. Totes disposen de servei de
consigna gratuït i de serveis higiènics.
Les guinguetes instal·lades a la platja de
Llevant tenen servei de lloguer de gandules i para-sol. També disposen d’una
zona esportiva adjacent per practicar
esports de forma gratuïta, a disposició
de tots els i les banyistes.

PROP DE 15.000 M³
DE SORRA
TRANSVASATS A
LES PLATGES DEL
CENTRE DE LA VILA
Del 19 al 28 de maig es va fer el transvasament 15.000 m³ de sorra des de
la platja de Llevant a la del Pla de l’Os.
L’operatiu, que es va fer mitjançant
l’ús de camions, va anar íntegrament a
càrrec de l’empresa concessionària del
port, Marina Port Premià.
Si bé inicialment s’havia previst que
l’aportació de sorra cobrís les platges
del Pla de l’Os i de la Descàrrega, finalment, i seguint criteris tècnics, l’operatiu s’ha fet de forma diferent, de
manera que s’ha prioritzat l’amplada i
l’estabilitat de la platja. D’aquesta manera, l’aportació es va fer fins a l’altura
de Can Manent, però amb una amplada de 14 metres, en comptes dels 6 previstos originalment.
Cal recordar l’Ajuntament continua
reclamat a les administracions competents una solució més definitiva
per a les platges que eviti transvasaments puntuals com el que es va fer el
maig.

PROGRESSEN
LES OBRES DE LA
CARRETERA DE
PREMIÀ DE DALT
Continuen les obres de pacificació de la
carretera de Premià de Dalt i ja s’ha executat una primera fase de l’asfaltat de la
travessera, concretament en el tram que
va des del carrer d’Antoni Gaudí fins a la
Gran Via de Lluís Companys.
A banda, ja estan molt avançats els
serveis de la vorera oest de la via, de
forma que, a mida que es va avançant,
es va pavimentant la vorera. Pròximament es començarà a treballar en
el traçat dels serveis de la vorera est.
Pel que fa al nou vial del barri Banyeres, ja s’han col·locat els murs prefabricats i els fonaments. Pròximament
es farà el traçat de serveis al ramal
de carretera situat a llevant del “triangle”. Aquesta operació afectarà la
calçada i obligarà a reordenar temporalment el trànsit. Cal recordar que
l’objectiu d’aquestes obres és la pacificació de la carretera de Premià de
Dalt i la construcció d’una rotonda a
l’altura del Camí del Mig. La via veurà
ampliades les voreres i comptarà amb
places d’aparcament gratuïtes.

Reforç de neteja
Pel que fa a la neteja de la platja, el servei
especial de la temporada alta es va iniciar l’1 de juny passat. El servei implica la
neteja diària de la sorra i del passeig, el
buidatge de les papereres i la neteja dels
torrents, dutxes i accessos.
Cal recordar que a les platges cal mantenir les normes de seguretat sanitària
vigents en cada moment per evitar possibles contagis de la COVID-19.

VILA PRIMÍLIA
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TREBALLS D’ADAPTACIÓ
DE VORERES

SUBSTITUCIÓ DE PILONES
AL NUCLI ANTIC

El maig es van fer obres d’arranjament de voreres a les cruïlles del carrer de Ramon de Penyafort amb els carrers del
Doctor Martí Casas, de Sant Miquel, dels Pescadors, dels
Batlles i de Capitans de Mar, i a les de l’Avinguda de Roma
amb els carrers de Milà i Fontanals, de Narcís Monturiol i
amb el passatge de Sant Dimes.

El juny es van substituir les pilones de ferro existents per unes
altres de flexibles a les cruïlles de la Riera de Premià amb els
carrers d’Àngel Guimerà, de Sant Agustí, de la Indústria i de
Gibraltar. Aquesta actuació es va dur a terme després d’una
reunió celebrada amb els Bombers de la Generalitat per assegurar el gir dels seus camions i l’accés al nucli antic i a la Riera.

Els treballs permetran millorar la seguretat dels vianants
en general i garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

GRAFFITIS CONTRA ESTIGMES AL
PAS SOTERRAT DEL CARRER DE
PONENT

OBERTURA DEL CARRER DE MARINA
El passat abril es va obrir el pas del carrer de la Marina a la
carretera N-II. L’obertura, que funciona només de manera
puntual i es regula mitjançant pilones extraïbles, s’ha fet
per facilitar la realització d’obres o per millorar la mobilitat de serveis i activitats.

Durant el mes de maig, usuaris del SRCBurriac de Premià
de Mar i del CFP Maresme de Mataró han participat en
una acció dirigida consistent a pintar amb graffitis el pas
soterrat del carrer de Ponent. El projecte es va fer a través
del programa artístic Alterarte Cfp amb la col·laboració de
l’artista Soem Mac.
L’objectiu de l’acció, que va comptar amb el suport de
l’Ajuntament, era lluitar contra l’estigma que pateixen les
persones amb problemàtiques de salut mental fent servir
l’art com a vehicle d’integració.

TROBADA DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
La Junta Local de Seguretat es va reunir el 4 de maig
a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras
per valorar la prevenció i seguretat ciutadana de
Premià de Mar. Hi van participar el conseller d’Interior Miquel Sàmper, l’alcalde Rafa Navarro el cap
de la Policia Local i representants dels cossos dels
Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional, de la
Guàrdia Civil i dels Bombers.
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NOVA ORDENANÇA PER REGULAR
L’ÚS DELS PATINETS ELÈCTRICS
El ple municipal del mes de juny va aprovar l’ordenança municipal de bicicletes, cicles de més de dues rodes i
vehicles de mobilitat personal (VMP), el reglament que
regula, entre d’altres l’ús dels patinets elèctrics a la via
pública. La normativa reflecteix el ventall de modalitats
de mobilitat sostenible, i en reconèixer els drets i els deures, alhora que fomenta la convivència viària, tot garantint la protecció de les persones vianants. Durant el passat febrer, la normativa va estar oberta a les aportacions
ciutadanes. De les aportacions rebudes, es van recollir les
que marcaven una edat mínima per conduir un patinet
elèctric, que ha de ser de 16 anys, i l’obligació de disposar
d’una assegurança de responsabilitat civil per a tots els
conductors d’aquests vehicles. La resta d’aportacions ja
estaven regulades en el projecte o plantejaven qüestions
en les quals els ajuntaments no tenen competència.
A banda d’aquestes obligacions, l’ordenança recull també que els patinets hauran de respectar sempre la prioritat dels vianants, que només poden transportar una
persona, que han de circular preferentment per les vies
per a bicicletes o que els hi estiguin especialment assig-

nades i que els conductors hauran de circular amb precaució i respectant la seguretat i tranquil·litat de la resta
d’usuaris i usuàries de la via pública, entre d’altres.
L’ordenança es va aprovar amb 18 vots favorables, els
dels grups municipals de JxCAT-PDeCAT, ERC-JxP-AM,
PSC-UxP-CP, C’s i PECP, i 3 abstencions, les del grup de
CP-AMUNT.

Compromesos amb tu,
compromesos amb el futur
A AGBAR sabem que la nostra tasca va més enllà
de la gestió de l'aigua. Per això, ens comprometem
amb la sostenibilitat i les persones, per fer realitat la
transició ambiental i millorar la qualitat de vida dels
municipis on operem. Perquè la nostra vocació és
el teu benestar i perquè volem que gaudeixis
de la vida amb els teus mentre nosaltres
tenim cura del planeta!
agbar.cat

VILA PRIMÍLIA
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CAMPANYA PER
EVITAR L’ALIMENTACIÓ
DELS COLOMS PER
PART DE LA
CIUTADANIA
L’Ajuntament té en funcionament
una campanya de sensibilització i
conscienciació ciutadana amb l’objectiu de reduir la presència d’aliment pels coloms a la via pública. La
campanya la duen a terme agents de
civisme. També s’han instal·lat cartells informatius als espais públics
on s’ha detectat una problemàtica al
respecte.
Donar de menjar els coloms afavoreix la seva reproducció i l’augment
descontrolat d’exemplars, fet que pot
causar problemes de salut pública, a
més d’augment de brutícia i l’aparició de plagues.

L’AJUNTAMENT ENLLESTEIX L’INVENTARI
DEL VERD URBÀ
fase de l’elaboració del Pla director
en el qual s’està treballant amb l’objectiu de definir l’estat del verd urbà
de tot el municipi, així com el full de
ruta que cal seguir els pròxims anys.

L’Ajuntament ha finalitat l’inventari
detallat dels elements que formen
els espais verds i l’arbrat viari de
Premià de Mar. Amb aquest inventari es dona per acabada la primera

PROVA PILOT AMB CONTENIDORS
INTEL·LIGENTS AL BARRI DEL GAS
entre els domicilis propers. Alhora,
també s’ha facilitat als veïns i veïnes
l’accés a una aplicació mòbil que els
ajuda a obrir els contenidors, comunicar incidències, etc.

L’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’Animals recull que no
és permès alimentar animals a la via
pública. L’incompliment de l’ordenança pot comportar multes de fins
a 400 €.
El 15 de juny va començar al barri
de Gas una prova pilot de recollida selectiva de residus mitjançant
contenidors intel·ligents.

TALLERS DE TINENÇA
RESPONSABLE
D’ANIMALS A LES
ESCOLES
Durant el mes de maig, els nens i
nenes que estudien el cicle mitjà a
les escoles de la vila van participar
en tallers de tinença responsable
d’animals.
L’objectiu dels tallers era que els i les
estudiants guanyessin en valors de
respecte i convivència envers els animals i les persones.
Els tallers van ser un projecte conjunt
de les regidories de Benestar animal i
d’Ensenyament.
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Un cop fet l’inventari, el pas següent
serà fer-ne una diagnosi i, posteriorment es podran definir les línies
de treball que convé seguir a curt i a
mitjà termini. L’inventari és un document georeferenciat i forma part
del pla estratègic Smart City de Premià de Mar.

La prova, feta amb la participació de CESPA, Ros Roca i Xarxa
Ambiental, es du a terme amb uns
nous contenidors ubicats a la cruïlla dels carrers de Circumval·lació
amb Abat Oliba, amb els quals, per
abocar-hi les escombraries, cal utilitzar unes targetes personalitzades que prèviament s’han repartit

L’actuació s’emmarca dins el pla estratègic Smart City que recentment
ha elaborat l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, i que té per objectiu millorar la qualitat de vida al municipi
mitjançant les noves tecnologies.
Precisament, una de les accions que
contempla el pla és la implantació de contenidors intel·ligents que
han d’ajudar a arribar als objectius
de recollida selectiva marcats per
la Unió Europea. Uns dies abans
de l’inici de la prova pilot es va fer
una reunió amb els veïns per informar-los.

POSTA D’OUS DE CORRIOL PETIT A LA
PLATJA DE LLEVANT
abundant que fa uns anys que nidifica al litoral de Premià de Mar i destaca per la seva vulnerabilitat, ja que
posa els ous a terra.

El mes de maig es va tenir coneixement d’una posta d’ous de corriol petit a la platja de Llevant. Es
tracta d’una espècie protegida poc

En el cas que algú en detecti algun
niu o pollet es demana que no el
toqui i doni avís a l’Ajuntament a
través de l’adreça: mediambient@
premiademar.cat o als agents rurals
a través del telèfon 112. Fotografia
cedida per Jaume Viader.

INAUGURAT EL MONÒLIT QUE RECORDA
LES VÍCTIMES DE LA COVID-19
El 3 de juny es va inaugurar a la plaça de les Partides de Codines, a tocar
de la residència Vila Clavellina, el
monòlit que homenatja les víctimes
de la pandèmia de la COVID-19 i al
personal essencial que hi va treballar
en primera línia durant els mesos del
confinament.
L’elecció del monòlit, obra de l’artista
Jaume Sabio, es va fer a través d’un
procés participatiu que es va realitzar
a finals de l’any passat a partir d’una
moció aprovada pel ple municipal.

PROGRAMA DONA,
SALUT I ESPORT
Del 20 al 27 de maig, i organitzades des de l’Ajuntament
amb la col·laboració de diverses entitats de la vila, es van
desenvolupar les activitats del programa Dona, salut i esport. Així, durant aquella setmana es van succeir a la vila
un seguit d’activitats especialment pensades per a dones,
dins dels àmbits de la salut i l’exercici físic. En concret, les
dones que ho van voler van tenir ocasió de participar en
formacions en línia, activitats esportives dirigides, ioga i
iniciació al karate. Ràdio Premià de Mar hi va participar
amb un espai especial relatiu als eixos del programa.

TRACTAMENT CONTRA LES LARVES DEL
MOSQUIT TIGRE
A mitjan maig es van encetar els tractaments mensuals que es realitzen a
la vila contra les larves de mosquit
tigre. Aquests tractaments es fan de
maig a octubre en els embornals de
la via pública i a altres llocs susceptibles d’acumular aigua i, per tant,
d’esdevenir zones de cria i de refugi
d’aquests insectes. En aquests punts,
una empresa especialitzada fa tractaments mitjançant un producte biològic que evita que les larves arribin a
l’estat adult.
Paral·lelament a aquestes accions, per
prevenir la proliferació del mosquit
tigre cal seguir un seguit de principis,
com ara buidar els objectes o contenidors que acumulin aigua, entre d’altres.
VILA PRIMÍLIA

DADES DE VACUNACIÓ
DE LA COVID-19
Població de Premià de Mar vacunada*: 1a dosi: 14.212; 2a dosi: 8.244;
Pauta completa: 8.611.
Persones vacunades a l’antiga Casa
Consistorial (punt de vacunació de
zona)*: 1a dosi: 19.184; 2a dosi: 11.097;
pauta completa: 11.601
*dades fins al 20 de juny
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EN MARXA EL CASAL MUNICIPAL
D’ESTIU
Fins al 10 de setembre té lloc a l’escola Montserrat, i durant
el juliol també a l’escola Sant Cristòfol, el Casal municipal
d’estiu de Premià de Mar. El Casal està adreçat a nenes i
nens d’entre 3 i 14 anys i ofereix un programa dedicat a les
activitats de lleure i un altre dedicat a les activitats esportives. En tots dos casos, se segueix un fil conductor temàtic i es fan jocs i sortides per l’entorn proper del municipi.
L’horari és de 9 a 17 h amb acollides de 8 a 9 h. També hi ha
l’opció de menjador. El Casal contempla totes les mesures
de seguretat sanitària per prevenir possibles contagis de
la COVID-19.
Per més informació, ensenyament@premiademar.cat,
o bé al 93 741 74 00 ext. 2016.

GUIA ONLINE DE CASAL D’ESTIU
L’Ajuntament ha creat una guia en línia de casals d’estiu
amb l’objectiu que les entitats, escoles i centres privats de
la vila que n’organitzin puguin donar a conèixer els casals
que ofereixen durant l’estiu de 2021.
La guia presenta un menú de 6 camps a través dels quals el
visitant pot consultar el llistat complet dels casals, els dedicats a activitats esportives, els de lleure, etc. També s’inclou un cercador de casals i el formulari d’alta perquè els
responsables de cada iniciativa puguin afegir-la a la guia.
Es pot accedir a la guia, tant per consultar-la com per donar d’alta un casal a través del web premiademar.cat/casals-estiu2021.

L’AJUNTAMENT ESTUDIA MODELS D’EDIFICI PER A L’ESCOLA MAR NOVA
Una delegació de l’Ajuntament i una
representació de l’AFA de l’escola
Mar Nova va visitar fa unes setmanes
l’Institut Escola Montagut de Santa
Susanna, l’últim centre del Maresme que s’ha construït mitjançant
un conveni entre la Generalitat i un
Ajuntament. L’Ajuntament de Premià
de Mar es troba en aquests moments
pendent de l’aprovació definitiva per
part de la Generalitat del conveni que
permetrà tirar endavant el projecte
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de construcció del nou edifici de l’escola Mar Nova. Un cop tancat el document es farà un procés participatiu
amb la comunitat educativa i es tirarà
endavant l’avantprojecte de l’obra. El
centre de Santa Susanna, inaugurat el
2019, es contempla com a un exemple de model a seguir, ja que es va fer
amb un sistema constructiu modular
que permet agilitzar de manera important els processos de tramitació i
d’execució de l’obra.
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PRESENTATS
ELS VÍDEOS DE
L’AJUNTAMENT JOVE
DEL CURS 2020-2021
El 20 maig es van presentar en un
acte a l’Espai l’Amistat els vídeos de
“l’Efecte Jove”, el projecte de l’Ajuntament jove del curs 2020-2021. En
concret, s’hi van projectar els treballs
elaborats per a l’ocasió pels estudiants
de 4t d’ESO de les escoles de la vila sobre temes del seu interès. Aquests van
ser l’experiment social “I tu, passes o
actues?”, i la minisèrie “No li diguis a
la mama”. A l’acte hi van ser presents
l’alcalde Rafa Navarro i la regidora
d’Ensenyament Elisenda Busquets.

ESTIU JOVE A LA MASIA DE CAN SALAMÓ
Els Joves en acció no s’aturen amb l’arribada de l’estiu i aquest programa mantindrà les seves activitats a Can Salamó fins al 30 de juliol.
El calendari estiuenc dels joves en acció inclourà, els dilluns, tallers formatius
sobre temes d’interès per als joves, joieria els dimarts, cuina els dimecres, teatre els dijous i temàtiques diferents per als divendres.
En aquest sentit, s’anima als i a les joves a seguir el compte d’Instagram dels
Joves en acció (@jovesenacciopm) on aniran apareixent les informacions de
darrera hora.

9ª MOSTRA DE GRAFFITI
El 13 de juny es va celebrar la Mostra de Graffiti de Premià de Mar. La mostra, que complia 9 edicions, es va fer al seu
escenari habitual, el mur que hi ha a la Gran Via de Lluís Companys entre els carrers de Marina i de la Plaça, i va comptar
amb la participació d’una vintena d’artistes.
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ENLLESTIDA LA 2ª FASE
DE LES OBRES DEL MUSEU
ROMÀ
La passada primavera van acabar les obres de la segona fase del projecte d’adequació i museïtzació del Museu
Romà. Els treballs consistien en la construcció d’un nou
accés, amb escales i ascensor, al carrer d’Enric Granados.
També es va completar la pavimentació de l’interior del jaciment, es van protegir els pilars amb un producte contra
incendis i s’hi van ubicar les passarel·les d’accés. També es
va enllestir el sistema elèctric i la climatització.
Els pròxims mesos es faran els darrers arranjaments perquè el Museu Romà pugui ser visitat pel públic.
Aquesta fase dels treballs ha tingut un cost de 424.149 €.
Cal recordar que aquesta actuació forma part del Pla de
Barris, que subvenciona la Generalitat de Catalunya, i està
cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Coincidint amb aquests treballs, un cop restaurat, es va situar a la seva ubicació definitiva el mosaic romà aparegut
el 1969 en una excavació a la Gran Via de Lluís Companys.

EL REBOMBORI VA TORNAR
I HO VA FER AMB ACTES
PRESENCIALS
Després que la pandèmia obligués l’any passat a celebrar
el Rebombori sense públic, del 4 al 6 de juny el festival que
organitza l’Ajuntament amb la coordinadora De Bòlit! va
recuperar els actes presencials. El programa presentava
els concerts de La coixinera, Pony pisador i Jaume Arnella,
l’espectacle “Del foc neix la bèstia” de Simplement Diables
i les mostres de colles, entre altres activitats que van tenir
lloc al pati de l’escola La Lió.

CONCERTS “NITS
DE VEU” AL JARDÍ DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
Sota el nom “Nits de veu”, els pròxims
dies 17 i 31 de juliol tindran lloc dos
concerts al jardí de l’Escola Municipal de Música, a l’edifici de can Maristany. El concert del 17 de juliol anirà a
càrrec de la formació The Messengers
mentre que el dia 31 hi actuaran The
Sey Sisters. Tots dos concerts seran
a les 22 h i caldrà fer reserva prèvia
d’entrades.

VILA PRIMÍLIA
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NOVA CAMPANYA
D'INFORMACIÓ DEL
PROJECTE RADARS
El projecte Radars ha encetat una
nova campanya d'informació a domicili durant la qual les i els voluntaris del projecte s'adrecen a persones
grans que viuen soles, o bé acompanyades d'altres persones grans, per
explicar-les el funcionament del projecte i convidar-les a formar-ne part.
Le persones interessades poden escriure a radars@premiademar.cat, o
bé acostar-se al Centre Cívic dels baixos de la Biblioteca Municipal Martí
Rosselló i Lloveras, els dilluns i dimarts al matí o els dijous a la tarda.
Més informació al web radars.pdm.cat.

PROJECTE “EL TEU
SOSTRE ÉS EL MEU
SOSTRE”
Davant l’increment dels preus del
mercat de lloguer, des de l’Ajuntament s’ha impulsat el projecte “El teu
sostre és el meu sostre”. El projecte
busca promoure el contacte entre
persones que es troben en cerca d’un
lloc on viure i que pels seus ingressos
no poden accedir a un lloguer per si
soles. L’Ajuntament facilita les eines
per tal que aquestes persones puguin
compartir un habitatge. Concretament, actua com a facilitador en el
procés, a més de derivar noves unitats
de convivència a les immobiliàries
de Premià de Mar que vulguin actuar
com a adherides al programa.
Més informació a habitatge@premiademar.cat.
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L’AJUNTAMENT IMPULSA UN SAI
PER A LES PERSONES LGTBI
L’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya van signar el mes de maig un
acord per desenvolupar a Premià de Mar un Servei d’Atenció Integral (SAI)
adreçat a les persones LGTBI.
El SAI oferirà atenció en qüestions de diversitat, orientació, identitat o expressió sexual; atenció integral i de qualitat a les persones LGTBI; sensibilització sobre la realitat LGTBI i suport en casos de discriminació per raó
d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere, entre d’altres.
La creació d’aquest servei s’emmarca en la Llei 11/2014, per garantir els
drets del col·lectiu LGTBI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’adreça:
igualtat@premiademar.cat.

BANCS I PASSOS DE VIANANTS AMB
ELS COLORS LGTBI
Una de les accions que s’han fet les
darreres setmanes per commemorar
el Dia Internacional pels Drets del Col·
lectiu LGTBIQ+ ha estat pintar passos
de vianants i bancs amb els colors de
la bandera de l’arc de Sant Martí.

TORNA A FUNCIONAR
L’OFICINA D’HABITATGE

El mes de juny s’ha recuperat el funcionament del servei de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme a les instal·lacions municipals
del carrer Nord, 60. El servei s’havia
interromput a causa de la pandèmia.
L’horari d’atenció al públic és els
dijous de 9 a 14 h. Cal demanar cita
prèvia a través del web municipal.
Les funcions de l’Oficina són infor-

mar i assessorar la ciutadania sobre els recursos que l’Administració
destina a habitatge i sobre la manera
d’accedir-hi; oferir assessorament
tècnic sobre obres de rehabilitació i
les possibles subvencions, i potenciar la borsa de lloguer, entre d’altres.
L’Oficina d’Habitatge té servei a Premià de Mar gràcies a un conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme.

REOBRE EL CASAL
DE CAN MANENT
El Casal d’avis de Can Manent ja torna a estar obert després de la parada obligada a causa de la pandèmia.
També ha obert el bar del Casal que,
inicialment, funciona en horari de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 20
h. Es preveu també l’obertura els diumenges, però en el moment de tancar
aquesta edició quedava pendent concretar l’horari.

16 NOIS I NOIES TREBALLARAN AQUEST
ESTIU EN EL PROGRAMA BRIGADA JOVE
Durant els mesos de juliol i agost,
16 nois i noies d’entre 16 i 18 anys,
treballaran contractats per l’Ajuntament dins del programa Brigada
Jove, fent tasques de suport a la Brigada Municipal.

L’objectiu principal del programa
Brigada Jove és promoure una primera experiència laboral als i les joves que hi participen, facilitant-los
els recursos i les habilitats que els
facilitin la inserció al món laboral.

La durada dels contractes és d’un
mes, amb una jornada de 20 hores
setmanals.

Aquest és el 2n any que es porta a
terme la iniciativa de la Brigada
Jove.

CASAL SOCIAL ESPAI RESPIR
L’Espai Respir, ubicat a les dependències municipals del
carrer de la Unió, 40, és un espai diürn de trobada, amb
activitats i serveis, on les persones grans poden dur a terme activitats amb funció terapèutica, lúdica i social, i amb
l’objectiu de promocionar la seva autonomia i socialització. Així, els usuaris i usuàries poden dur a terme tallers de
memòria, activitat física, treballs manuals o cuina, entre
d’altres. També es duen a terme projectes intergeneracionals i de suport a les activitats de la vida diària (higiene i
altres). El centre, amb 15 places de capacitat, ofereix també
serveis de menjador, transport i dutxa geriàtrica.
L’espai Respir està gestionat per la cooperativa d’iniciativa
social sense afany de lucre MIR Serveis Socials, Coop.
VILA PRIMÍLIA
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CREADA LA
PLATAFORMA
DIGITAL PREMIABIZ
L’Ajuntament ha creat la plataforma digital Premiabiz amb l’objectiu
d’informar la ciutadania en general,
i més concretament les persones emprenedores, sobre la situació real del
comerç a la vila i facilitar d’aquesta
manera la detecció d’oportunitats de
negoci.
La informació que ofereix Premiabiz
sorgeix de la diagnosi duta a terme
recentment per una empresa especialitzada que detalla l’estat de salut del
teixit comercial de la vila.
La plataforma presenta un mapa
d’activitats, econòmiques o de turisme i lleure, que permet tenir informació actualitzada sobre les necessitats i possibles oportunitats de cada
sector.

SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ
DE JOVES EN
PRÀCTIQUES

TALLERS DE
DEBAT SOBRE ELS
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
DECIDIM.PDM.CAT

L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la contractació en
pràctiques durant 6 mesos de 5 persones menors de 30 anys.

A finals de juny es van fer els tallers
de debat per prioritzar, d’entre les
propostes rebudes per als Pressupostos participatius 2022-2023, quines
passaven a la fase de votació. Als tallers hi van participar les persones
que havien fet propostes (sempre
que haguessin estat acceptades perquè complien els requisits tècnics) i
el grup motor, format per un grup de
veïns i veïnes que acompanyen tot el
procés participatiu.

Els requisits són els següents:
• Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
• Estar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades
• Acreditar la possessió d’un títol
universitari o de formació professional de grau mig o superior o
títols oficialment reconeguts com
equivalents, o d’un certificat de
professionalitat, que els habilitin
per a l’exercici professional.
• Complir els requisits que exigeix la
modalitat del contracte de treball
en pràctiques.
Les persones participants seran derivades des de l’Oficina de Treball del
SOC de Premià de Mar.

Durant les sessions, les persones proposants van poder explicar la seva
proposta i posteriorment es va fer un
debat i l’elecció de les propostes escollides. La votació de les propostes es
farà durant el mes de novembre i hi
podran participar totes les persones
empadronades a Premià de Mar majors de 16 anys.
Podeu seguir tota la informació sobre
el procés participatiu dels Pressupostos participatius 2022-2023 a decidim.pdm.cat

COL·LABORACIÓ MUNICIPAL EN EL FOMENT DE L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA
L’Ajuntament ha formalitzat la seva voluntat de
col·laborar amb l’Ateneu Cooperatiu del Maresme (Coop Maresme) amb l’objectiu de difondre
l’Economia Social i Solidària entre la ciutadania
a través d’activitats centrades en les necessitats
detectades.
Coop Maresme forma part de la xarxa d’Ateneus
Cooperatius, que vetlla per identificar les necessitats i les oportunitats de l’economia social i cooperativa (ESC) arreu del territori.
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EL WEB MUNICIPAL REVALIDA EL SEGELL DE TRANSPARÈNCIA
El web de l’Ajuntament premiademar.cat ha obtingut per vuitena vegada el Segell Infoparticipa de transparència, i per setè any consecutiu ho ha
fet amb la màxima puntuació, ja que
ha complert el 100% dels indicadors.
El segell Infoparticipa està impulsat
pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LP-

CCP) de la UAB i se centra en l’avaluació de la informació que es publica als
webs de les administracions públiques
amb l’objectiu de promoure la millora
de la seva transparència i qualitat.
En aquesta edició el segell s’ha atorgat
a 121 ajuntaments, 39 dels quals, entre
ells el de Premià de Mar, han obtingut
la màxima puntuació.

BALANÇ DE QUEIXES AL SÍNDIC DURANT EL 2020
L’informe del Síndic corresponent a
2020 recull que l’Ajuntament es va
veure afectat en 12 queixes presentades a la institució durant aquell període, mantenint la tendència d’anys
anteriors. La majoria de les queixes,
segons l’informe del Síndic, feien referència a serveis de neteja, contaminació acústica per aires condicionats o
llicències d’obres, entre d’altres. També hi apareixien queixes per l’atenció
especial d’infants i adolescents migrants o l’actuació d’ofici per analitzar
els fets que van tenir lloc el juny de
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2020, quan uns veïns es van enfrontar
a un grup de joves migrants.
Pel que fa a la tramitació de les queixes, durant l’any 2020 van finalitzar
16 actuacions (84,2%), de les quals, en
un 56,3% dels casos no se’n va detectar
cap irregularitat en l’actuació administrativa per part de l’Ajuntament.
En la resta, se’n van detectar possibles
irregularitats que, o bé es van corregir
en quant ho va comunicar el Síndic, o
bé l’Ajuntament en va acceptar la resolució un cop el Síndic en va formular el
suggeriment o la recomanació.
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JORNADA “LA MAR
DE BÉ”

ENDERROC DE LA GRADERIA DEL CAMP
MUNICIPAL DE FUTBOL
El juny van finalitzar els treballs d’enderroc de l’antiga graderia del Camp Municipal de Futbol que havien començat el 24 de maig. L’enderroc obeïa al mal
estat en què es trobava l’edificació, que havia acollit els antics vestidors i diverses dependències, i permetrà l’ampliació de la terrassa del bar del camp, des de
la qual es podran seguir els partits.

La jornada “La mar de bé” l’organitzava l’Ajuntament amb la col·laboració
del Club Nàutic de Premià de Mar,
Marina Port Premià, Rem Premià i
Cercle Aventura.

CONVENI AMB LA
SALLE PER FER ÚS
DEL CAMP DE FUTBOL

CIRCUIT SVATOUR
DE VÒLEI PLATJA

L’Ajuntament i l’escola La Salle de
Premià de Mar van signar un conveni
de col·laboració mitjançant el qual el
centre fa una cessió de l’ús del camp
de futbol al consistori per desenvolupar-hi activitats esportives.
L’acord signat, que té una vigència de
quatre anys, permetrà també complir
la voluntat de l’Ajuntament de facilitar l’esport femení en un moment en
què el Club Esportiu Premià ha incorporat nous equips de categoria femenina, un increment al qual no pot
donar resposta el Camp Municipal de
Futbol.
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El dissabte 29 de maig es va celebrar
la jornada d’activitats nàutiques “La
mar de bé”. La jornada, les activitats
de la qual van tenir lloc a la platja de
Llevant i al port de la vila, va permetre a la ciutadania practicar caiac, el
pàdel-surf i el rem.

ASSESSORAMENT
A LES ENTITATS
EN MATÈRIA
DE NORMATIVA
ESPORTIVA
L’Ajuntament ha contractat el servei
de l’empresa Wealia Management
SLU per fer assessorament en matèria
de normativa esportiva a les entitats
esportives del municipi amb diversos
descomptes.
Es poden consultar els serveis que
ofereix l’empresa al web wealia.com/
es. L’assessorament s’ha de sol·licitar
a través del tel. 699 85 23 09 en horari de 9 a 20 h, o via e-mail escrivint a
l’adreça info@wealia.com.

Després del parèntesi de l’estiu passat, el cap de setmana dels dies 24 i
25 de juliol es tornarà a celebrar a la
platja de Llevant el Torneig Svatour
de vòlei platja. Es tracta d’una de les
proves del circuit de vòlei platja amateur del Circuit Svatour, oberta a tots
els públics amb una edat mínima de
14 anys.
El campionat, que es va celebrar a la
vila els anys 2018 i 2019, té per objectiu la promoció del vòlei platja a
Catalunya. Cada equip participant
obté uns punts que sumats al d’altres
proves es posiciona en un rànquing
general del Circuit.

PRESSUPOST
2021: MOLT MÉS
QUE UN GEST DE
RESPONSABILITAT
L’Ajuntament compta ja amb pressupost 2021, amb els vots a favor de
Junts per Premià de Mar – PDeCAT,
PSC, C’s i l’abstenció d’ERC, i així s’ha
trencat la dinàmica dels últims anys
de posar pals a les rodes i impedir l’assoliment de la principal eina de treball d’un Govern Municipal. Per tant,
i en primer lloc, agraïm aquest gest de
responsabilitat que anem reclamant
des de fa tants mesos. Era primordial
posar-nos d’acord, d’una vegada, pel
que més ens importa: els veïns i les
veïnes de Premià de Mar.
Aprovar un pressupost és molt més
que un gest. Només així es pot invertir en millores importants a carrers,
places i edificis municipals. Si no, és
impossible generar noves línies de
subvencions, aplicar nous plans per
als joves, per al comerç, per a la gent
gran o per a serveis socials. Amb diàleg, debat i compromisos mutus, això
ja ha quedat enrere: Ara toca, des del
Govern Local, treballar sense descans
per portar a terme tot el que s’ha definit i millorar el benestar de les persones.
Per finalitzar, una reflexió. Som a
l’equador d’un mandat marcat per
fets adversos i únics: govern en minoria “absoluta”, temporal Glòria, pandèmia mundial, moció de confiança a
l’alcalde Méndez i el seu adeu prematur. Ho hem passat malament, no ho
negarem, però no hem defallit mai.
Com més grans són les dificultats,
més ganes tenim de seguir endavant,
amb un orgull immens, cada cop més
gran, de viure a Premià de Mar.
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QUÈ AMAGUEN ELS
NO DE CRIDA A
PRESSUPOSTOS
UNS PRESSUPOSTOS
TENYITS DE TARONJA MANCATS D’AMBICIÓ
SOCIAL
Els pressupostos s’han aprovat tot i no
ser uns pressupostos que garanteixin
les necessitats de Premià de Mar.
No s’han recollit demandes nostres
importants d’aplicació senzilla, com
l’increment en els ajuts a l’IBI, impost
que recordem s’ha apujat enguany en
el nostre municipi; tampoc s’ha recollit l’increment en els ajuts per a nou
habitatge de lloguer, la remodelació
del mercat municipal, o una dotació
més important per ajuts a la contractació de persones aturades.
Però cal entendre la necessitat de tenir uns pressupostos, especialment
aquest any de tantes necessitats derivades de la pandèmia, per això ens
vam abstenir i vam obrir una nova via
de diàleg amb el govern. Però no els ha
calgut.
C´s, per primer cop, ha votat a favor
dels pressupostos, amb un acord amb
el govern, que obre moltes incerteses i
un gir a les polítiques socials. La convocatòria en 48 h del Ple més important de l’any, la immediatesa de tot
plegat, ha aparegut una nova relació
entre Govern i C’s, que inclou, entre
altres coses, la incorporació d’un nou
càrrec de confiança en el nostre Ajuntament de C’s sense ser part del govern de manera oficial, però entenem
que és una coalició en cobert.
Ara encetem una nova etapa a Premià
de Mar amb aquesta nova aliança,
amb pressupostos aprovats i una aritmètica que han canviat les majories.
Des d’ERC continuarem treballant
per un projecte sòlid, necessari i
transformador per Premià, sempre
amb actitud positiva i constructiva i
escoltant a tothom.

El govern aprova el pressupost amb
el vot de Ciutadans, que es consolida
com a soci preferent. Crida Premianenca ha tornat a afrontar l’elaboració dels comptes de forma propositiva: presentant més de 90 mesures
centrades en quatre àmbits: salut
pública, drets socials, ecologisme i
enfortiment comunitari. Malauradament les nostres propostes incorporades pel govern només representen
un 0,7% del pressupost no compromès, uns 50.000 € sobre 6,5 milions.
Fem públiques les 10 mesures prioritàries que considerem que hauria
de contenir un pressupost municipal
que pretengui lluitar contra les desigualtats i complir amb els compromisos adquirits amb la població, però
que queden fora de la proposta del govern (Junts-PDCat i PSC) i Ciutadans.
1-Segona escola bressol per garantir
places públiques de 0-3.
2-Executar l’expropiació de Can Sanpere.
3-Dotar de pressupost i recursos la futura Casa de la Dona.
4-Iniciar la pacificació dels entorns
escolars i carrers del poble per sobre
la Gran Via.
5-Crear l’Oficina d’Habitatge per impulsar alternatives de lloguer, actuar
en casos d’impagaments, mediar en
desnonaments i crear un parc d’habitatge públic.
6-Fer un centre de dia per a gent gran.
7-Iniciar un Pla local d’inclusió social
amb visió comunitària.
8-Impulsar la participació amb la creació de taules de barris, revisar el Pla
local d’equipaments i reactivar el projecte de Centre Cultural al Voramar.
9-Reformular l’Àrea de Cooperació
cap a la justícia global.
10-Apostar per més transport públic,
urbà i interurbà.
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FER POLÍTICA
A COP DE TUIT
Els socialistes sabem que governar en
un context com aquest implica un sobreesforç en treball, responsabilitat i
en forjar consensos. Som conscients
que l’acció de govern i les decisions
que es prenen no es poden explicar en
només 140 caràcters i que per a tot el
que volem fer hi ha un procediment i
una base legal que ho ha de recolzar.
Per això ens vam posar a treballar des
del primer moment en un Pacte per a
la reactivació social i econòmica, implicant els agents socials de Premià
de Mar i a experts en les matèries, que
finalment va ser aprovat a la Taula general el passat novembre.
Després vam seguir, l’equip de govern
va treballar un projecte de Pressupost
per al 2021, que reflectia bona part del
Pacte i això ho convertia en l’instrument per portar a terme totes aquestes propostes sorgides de la participació activa dels agents socials i la
ciutadania. Doncs bé, ara ja tenim el
Pacte i el Pressupost, que vam aconseguir tirar endavant gràcies al gest
de responsabilitat de Ciutadans, que
sí que va tenir voluntat d’arribar a un
acord.
Però el Club del NO, liderat per ERC,
juntament amb la Crida i En Comú
Podem no van voler ratificar el Pacte
per a la reactivació (menystenint així
el projecte, que fins i tot una formació
va qualificar de “pobre”) i no van votar
a favor d’un Pressupost més necessari que mai. No volen sumar, no volen
implicar-se. Sabeu per què? Perquè
no volen fer res que no es pugui defensar amb un sol tuit. Però la gestió
pública és més seriosa i complexa que
entretenir-se amb el Twitter. Ho haurien de saber.

22

PRESUPUESTOS CON
EL SELLO NARANJA
DE LA POLÍTICA ÚTIL
En junio se cumplían dos años del
primer pleno de este mandato, fruto
de unas elecciones municipales en las
que Ciutadans consolidaba sus tres
regidores.
Nos hemos volcado, con la misma ilusión del primer día, en hacer todo lo
posible para mejorar el bienestar de
nuestros vecinos. Y lo hacemos desde la oposición y desde dos grandes
ámbitos, abordados de forma constructiva, por lo menos esa es nuestra
intención.
Desde la fiscalización de la labor del
equipo de gobierno, estando atentos a
todo lo que se refiera a la gestión municipal, poniendo límites y detectando las deficiencias. Una oposición no
basada tan solo en la crítica, también
buscando la mejora.
Y el segundo ámbito de actuación es el
de la propuesta. En marzo 2020 nuestra vida social, económica y nuestra
salud colectiva se derrumbó, y no nos
íbamos a quedar de brazos cruzados,
toca remar todos juntos para salir de
esta. Lo primero que hicimos fue crear un espacio de trabajo en el que se
plantearan las posibles actuaciones
en un mundo que era imprevisible,
ese espacio inicial fue el Grupo Asesor
COVID19.
Y este mes de junio se plantearon los
presupuestos de nuestra ciudad y tuvimos que tomar una decisión importante, la ciudadanía no está en estos
momentos para guerras partidistas,
ni para aguantar las discusiones de
21 regidores en un pleno que no sigue
nadie. Toca implicarse y hacer propuestas, y es lo que hicimos nos volvimos a situar en el eje de la responsabilidad, imprimiendo en el presupuesto
el sello naranja de la política útil.

UN PRESSUPOST
SENSE PROPOSTES
TRANSFORMADORES
Reconeixem que per nosaltres no era
fàcil aprovar el pressupost, perquè
aprovar un pressupost és validar un
projecte de ciutat, i si hi ha una cosa
que ens allunya del projecte de ciutat
del govern de Junts i PSC és la diferent
sensibilitat social.
En Comú Podem ens oposem a la política social de Junts i el PSC, el màxim
exponent de la qual és la seva actuació
en matèria d’empadronament, i el seu
intent de vulnerar un dret bàsic com
és ser empadronat al lloc de residència real.
Tot i això, hem treballat amb voluntat d’acord, però fins a l’aprovació del
pressupost només hem tingut dues
reunions amb el govern, totes dues a
petició nostra. I ha quedat molt clar
que no som socis preferents i que les
nostres propostes no són tractades
amb el mateix respecte i oportunitats
que altres.
Des d’En Comú Podem hem intentat
aportar propostes per esdevenir una
ciutat que prima els desplaçaments
sostenibles i de proximitat, que promou la convivència, la salut i la vida
comunitària.
Tot i les bones paraules, el pressupost
aprovat no expressa la voluntat de
transformar Premià en un municipi
més social, més verd i més sostenible.
I qüestions tan urgents com la segona
bressol no es contemplen.
En definitiva, a Premià s’han aprovat
uns pressupostos per seguir fent més
del mateix. Uns pressupostos pactats
amb Cs, que continua sent el soci preferent de Junts i el PSC, i que exclou
propostes transformadores en clau
social, urbanística i mediambiental,
propostes que En Comú Podem seguirem defensant arreu.

PREMIÀ DE MAR.
AQUÍ NO HI HA
PLATJA, VAJA, VAJA!
Sembla que l’èxit dels anys vuitanta
s’ha posat de moda entre els veïns, i és
que les últimes notícies del transvasament de sorra, els ha fet moure, no per
ballar aquesta cançó, sinó per rebutjar
la distribució de sorra d’aquest any.
Després d’una enquesta veïnal de les
AAVV del Gas i del Palmar, amb una
setmana hem recollit 450 signatures,
i s’han iniciat accions, com aquest escrit.
Si el compromís del Port Marítim (a
instàncies de la Generalitat i Costes)
és de generar de manera artificial el
cicle de sorra que es veu interromput
per la ubicació del Port, enguany s’ha
decidit fer-ho regenerant la meitat de
la platja, vaja, vaja.
Hi ha molts factors i institucions implicats en la decisió presa, i aquesta no
està orientada que els veïns gaudeixin
d’un litoral amb sorra. Però que després d’una pandèmia, en què els veïns
necessiten gaudir de l’aire i mar que
dona nom al nostre municipi, tinguem la meitat del litoral que teníem
abans de la construcció del port, això
es convertirà en un problema de seguretat. Els comptes no surten a favor
nostre, el municipi de major densitat
de Maresme amb la meitat de litoral
per accedir a les platges, farà difícil
respectar les mesures de seguretat
per la COVID. Per això demanem un
replantejament a tots els responsables d’aquest transvasament: ampliar
el procés i regenerar tota la platja del
nostre litoral, a través del transvasament de sorra de nord a sud, un procediment de mínim impacte ambiental, o si no... a l’arribar agost, vaja,
vaja, aquí no hi ha platja.
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INFORMACIÓ SOBRE
ELS PLENS MUNICIPALS
• Resum del ple:
www.premiademar.cat/resums-ple
• Àudio íntegre dels Plens a Ràdio Premià de Mar:
http://radiopremiademar.org/radio-a-la-carta
• Videoactes: http://videoactes.premia.cat
• Tots els plens municipals es transmeten en directe a Ràdio
Premià de Mar (95.2FM), i en streaming d’àudio i vídeo a
radiopremiademar.org/en-directe-radio-premia-mar/
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PREMIANENCS
PREMIANENQUES

“L’ENTITAT
TÉ ARRELS
QUE ES
REMUNTEN
AL 1921”
GAIETÀ PINYOL, PRESIDENT DELS AMICS DE LA SARDANA DE PREMIÀ DE MAR

La vostra és una de les entitats més antigues de la vila.
Com a Amics de la Sardana, l’entitat va néixer el 1949, ja
fa 72 anys, però trobem arrels encara abans: el 1921 es van
crear els Pomells de joventut, que després es van transformar en Foment de la Sardana, que malauradament van
desaparèixer durant la guerra civil. El 1949, uns aficionats
a la sardana que voltaven molts d’aplecs van fundar els
Amics de la sardana de Premià de Mar.
Aterrant en l’actualitat, la vostra activitat més destacada és l’Aplec de la Sardana. El darrer va ser el 2019 i
era el que feia el número 46, coincidint amb el vostre
70è aniversari.
Efectivament, tot i que a causa de la pandèmia, és possible
que aquest any tampoc no el puguem fer. Abans l’aplec es feia
l’abril, i ara es fa el darrer cap de setmana d’agost com a cloenda de les ballades d’estiu. És una activitat de molta envergadura que ocupa tota la tarda-vespre del cap de setmana en
el qual es fa i que porta a la vila sardanistes d’arreu del país.
Si l’Aplec és la cirereta, les ballades us ocupen durant
tot l’any.
Sí, durant l’hivern organitzem ballades un cop al mes, i
quan arriba l’estiu cada divendres al vespre fem les ballades que omplen de gent la plaça de l’Ajuntament.
Naturalment, el darrer any i mig la COVID-19 ha arrasat amb tot això.
Hem hagut de suspendre-ho pràcticament tot. Tot no, perquè gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament hem tingut a la
nostra disposició l’Espai l’Amistat i les ballades que teníem
previstes del gener, març, abril i maig les hem convertit en
concerts. Clar, havíem de tenir la gent asseguda sense poder
ballar, i el que volem els i les sardanistes és ballar sardanes.

Essent optimistes sobre la pandèmia, aquest estiu què
creieu que podreu fer?
Encara no ho sabem perquè manen el PROCICAT i el
que dicti l’Ajuntament. Per exemple, no sabem si podrem fer les ballades d’estiu a la plaça de l’Ajuntament
perquè es demanen espais molt oberts, els bars han de
separar molt les taules i ocupen molt d’espai. És veritat
que també tenim la plaça de la Sardana per fer-ho. Ja ho
veurem, de moment el que és segur és que el 7 de juliol
després del pregó de Festa major, tenim un concert amb
el públic assegut amb la cobla Premià.
Mirem una mica més endavant. Com totes les entitats,
els Amics de la Sardana necessiten la participació de
joves per assegurar els relleus generacionals. Quina
és la presència de joves en el món de la sardana?
Dissortadament els joves s’involucren poc, però no només
amb les sardanes, sinó amb qualsevol activitat cultural organitzada, i aquest és un problema per a la subsistència de
les entitats, perquè cal gent jove que en porti el pes. Avui
en dia, els joves tenen moltíssims recursos a Internet i a
les xarxes socials sense haver de sortir de casa. Aquest és
el problema.
Sou pessimistes, doncs?
Fa 50 anys vaig llegir un article a un butlletí que es publicava al Patronat que es deia Guia que ja aleshores parlava de
la crisi de la sardana perquè no hi havia jovent, de manera
que ve lluny, però segueixen havent-hi sardanes. A les sardanes sempre hi ha gent, però són gent gran. Potser, com
ha passat abans, joves que ara no venen quan es casin i tinguin família vindran a les ballades. De tota manera, si no
es té consciència que si perdem la cultura perdem la identitat, malament rai!

