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“Per a nosaltres l’havanera ho és tot”

ADIF farà
millores
a l’estació

Jaume Romaguera, explica l’evolució del grup Barca de Mitjana,
que celebra el seu 20è aniversari

L’empresa substituirà els
ascensors i valorarà les altres
millores que es reclamen

pàg. 16

El Museu Romà,
inaugurat
foto: Esther de Prades
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Nou carril
per a bicis

La iniciativa uneix el centre
del poble amb la zona de
l’institut, a Can Pou
Camp de Mar
pàg. 5

Nova marca
Premià de Mar

L’objectiu és donar a conèixer
els atractius que ofereix el
municipi per atraure visitants

El museu es podrà veure en visites concertades

Diumenge 15 de març es va inagurar el jaciment
romà, ubicat al carrer Enric Granados amb Santia·
go Rusiñol. Es tracta d’un edifici de planta octagonal
d’època romana tardana que destaca per la seva sin·
gularitat i bon estat de conservació i la part visitable
ocupa uns 550 m2. Aquesta planta va ser descoberta
l’any 2000 i forma part d’un gran jaciment de més
de 5 hectàrees, del qual es té constància des de l’any
1969, quan es van descobrir els primers mosaics a
la zona de la Gran Via. La resta de l’edifici continua
soterrat al subsòl de la zona.

pàg. 5

L’acte d’inauguració va ser presidit per l’alcalde, Mi·
quel Buch, i el president de la Diputació de Barcelo·
na, Salvador Esteve. Durant el matí es van fer diversos
tallers i activitats d’ambientació romana a l’exterior
del jaciment, que van comptar amb una gran parti·
cipació de públic. El Museu Romà de Premià de Mar
es podrà veure en visites concertades. Paral·lelament,
bona part dels materials trobats durant les excavaci·
ons, com ara agulles i plaques de bronze, vidre, estris
realitzats en os, àmfores, ceràmica, monedes, etc., es
poden veure al MEP, el Museu de l’Estampació.

Balanç positiu de
l’Espai l'Amistat
Durant el 2014 més
de 27.000 espectadors
van gaudir de les
activitats culturals

pàg. 7
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El jaciment romà ja es pot visitar
Els treballs d’accessibilitat i obertura al públic del conjunt
arqueològic ja han finalitzat
Diumenge dia 15 de març
es va inaugurar el jaciment
romà, que porta per nom
Museu Romà de Premià de
Mar. Aquest jaciment, ubicat
al carrer Enric Granados amb
Santiago Rusiñol, va ser des·
cobert a finals de l’any 2000.
Es tracta d’un conjunt arque·
ològic d’extraordinària singu·
laritat a Catalunya format per
un edifici de planta octagonal
d’època romana tardana que
no té paral·lel exacte.
La inauguració va anar acom·
panyada de diversos tallers i am·
bientació romana i durant tot el
matí va aplegar un públic nom·
brós que va participar en les
activitats i va visitar el jaciment.
Van presidir l’acte l’alcalde, Mi·
quel Buch, i el president de la
Diputació de Barcelona, Salva·
dor Esteve.

foto: Esther de Prades

La inauguració va aplegar un públic nombrós
foto: Esther de Prades

La Troballa

L’any 1969 es van descobrir
les primeres restes arqueolò·
giques a la zona, a l’alçada de
la Gran Via. Concretament, es
van trobar uns mosaics que
ja van fer suposar l’existèn·
cia d’una important vil·la ro·
mana. Des d’aleshores, cada
treball a la zona de Can Ferre·
rons ha suposat la descoberta
de restes arqueològiques.
Amb posterioritat es van anar
localitzant altres restes, entre les
quals destaquen les que perta·
nyen a la part dels tallers i instal·
lacions industrials (pars rustica)
i també a les àrees residencials
de caire senyorial (pars urbana).

L’espai visitable ocupa 550 m2

Iban Díaz

Tomás Esteban

Joaquín Briones

Joan Ribet

Alfons Barreras

“Amb el Museu Romà, Premià de Mar incrementa el
patrimoni. Seguirem treballant perquè els premianencs gaudeixin d’aquest
jaciment únic a Catalunya i
alhora perquè vinguin visitants d’altres poblacions”.

“El Museu Romà és un nou
equipament que ha de fer
de Premià de Mar un referent al llarg de la història, i
donar un impuls en la creació d’un sistema local de
museus i arxius històrics
de la ciutat”.

“Tenemos la suerte de tener en nuestro municipio
un edificio octogonal de
la época romana que enriquece nuestro patrimonio
cultural, un museo excepcional en Cataluña y en
nuestro país”.

“El Museu Romà ha de servir per obrir les portes als
orígens de la nostra vila,
però també ha de reobrir el
debat del model de gestió
del equipaments culturals
i cívics de Premià, necessitat de canvi”.

“El jaciment romà de Premià de Mar és un conjunt
arqueològic molt important per al nostre municipi
i que necessita les polítiques necessàries per donar-lo a conèixer a la nostra comarca”.
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Ambientació romana i tallers

foto: Esther de Prades

El jaciment té un gran valor pel seu estat de conservació
foto: Esther de Prades

L’edifici octagonal va tenir diferents funcions

Visita inaugural a l’interior del jaciment

Els soldats van explicar les seves maniobres

El president de la Diputació, Salvador Esteve, l’alcalde, Miquel Buch, i el regidor Tomás Esteban

Amb aquests treballs s’ha pogut
copsar la realitat cronològica
del jaciment, que té una durada
aproximada de set segles, des
de principis del segle I aC fins
al VI dC. Té una extensió con·
siderable, ja que pot calcular-se
en unes 5,5 ha. S’ha d’entendre,
doncs, com una gran finca re·
sidencial, rústica i industrial,
amb diversos edificis, compa·
rable a altres jaciments romans
descoberts al Maresme, com
per exemple les vil·les de Torre
Llauder, de Mataró; Can Sentro·
mà, de Tiana; o Cal Ros de les
Cabres, del Masnou.

Planta octagonal

L’any 2000 es va trobar la
finca octagonal, una verita·
ble raresa arquitectònica en
un excepcional estat de con·
servació. Aquesta finca és la
part que ara ja es pot visitar i
consta d’uns 550 m2. La resta
de l’edifici continua soterrat
en el subsòl dels carrers Enric
Granados i Santiago Rusiñol.

L’edifici octagonal romà va
tenir diferents funcions al llarg
dels anys, des del segle V dC,
quan es va aixecar, fins al segle
VI dC. Sembla ser que va ser
projectat com a pavelló de rebre
per part d’un personatge ric de
l’època, tal com ho demostra la
presència del balneum, els banys
privats de la vil·la, i les habitaci·
ons més grans, on es devien fer
banquets. Posteriorment, cap a
finals del segle V, es va transfor·
mar en centre de producció viti·
vinícola. D’aquesta època s’han
trobat restes d’una premsa, di·
versos dipòsits i nombroses te·
nalles per a la conservació de vi.
També s’ha demostrat l’ús del
jaciment com a forja de ferro
i, en una última època, com a
necròpolis.
En total, s’han identificat
22 àmbits a l’interior de l’oc·
tàgon, a més del forn que es·
calfava els banys.
En una de les últimes inter·
vencions arqueològiques a la
zona, el 2008, es va descobrir

un mil·liari del segle IV que
pertanyia a la Via Augusta al
seu pas pel Maresme.
Les excavacions en el jaci·
ment han reportat una gran
quantitat de material arqueolò·
gic: agulles i plaques de bronze,
claus, tiges i fulles de ferro, vi·
dre, estris realitzats en os, ma·
ons, teules, àmfores, ceràmica
comuna i de taula, fragments
de columnes o monedes d’èpo·

ca baiximperial... La majoria
d’aquests materials es poden
veure al MEP, el Museu de l’Es·
tampació de Premià de Mar.
Els treballs d’accessibilitat i
obertura al públic del Museu
Romà de Premià de Mar es
van iniciar durant la tardor de
l’any passat i el cost ha estat
de 164.954,28 € (IVA inclòs).
Aquesta obra s’inclou dins el
Pla de Barris, per la qual cosa

compta amb la subvenció d’un
50% per part de la Generalitat
de Catalunya. A banda, també
rebrà una subvenció de 52.340 €
de la Diputació de Barcelona.
Museu Romà de
Premià de Mar
Enric Granados 115
Visites concertades:
museuroma@premiademar.cat
Telèfon 93 752 91 97

Exposició permanent sobre arqueologia local

El passat 8 de març, el .MEP va inaugurar l'amplia·
ció de l'exposició permanent dedicada a l'arqueologia,
amb peces trobades a la nostra ciutat i pertanyents
a diferents èpoques de la història: prehistòria, època
ibera i època romana. Aquesta exposició complemen·
ta la del Museu Romà de Premià de Mar (el jaciment
de Can Ferrerons), ja que s'hi poden veure moltes de
les peces trobades a les excavacions de la zona. Espe·
cialment interessant és la pedra mil·liar que es pot contemplar al .MEP, un indicador que
va ser creat a l'antiga Via Augusta al seu pas per Premià de Mar. L'exposició sobre arqueo·
logia serveix de preàmbul per visitar l'exposició sobre estampació tèxtil al .MEP, la segona
en importància de les seves característiques arreu d'Europa.
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Trobada de Serveis
ADIF es compromet a substituir XX
Municipals de Consum
l’ascensor de l’estació
L’empresa també valorarà les peticions de millorar els
accessos per canviar d’andana i el pas soterrat
Després de gairebé 2 anys
de reclamacions per part de
l’Ajuntament i de la plataforma
ciutadana per millorar les de·
ficiències de l’estació de REN·
FE, fruit de la remodelació que
va fer ADIF, l’empresa ha fet
un primer pas i ha iniciat els
passos per substituir els as·
censors. Els actuals ascensors
s’espatllen constantment i te·
nen unes mides massa petites
perquè hi puguin entrar cadi·
res de rodes elèctriques. A ban·
da, ADIF també s’ha compro·
mès a valorar les peticions per
recuperar el pas soterrat i per
millorar els actuals accessos de
l’estació per canvi d’andana.
La resposta d’ADIF arriba
després de la visita que el 13 de
febrer va fer el conseller de la
Generalitat, Santi Vila, a l’esta·
ció, acompanyat de l’alcalde,
Miquel Buch, i de portaveus
dels grups municipals. Pocs

La jornada va tenir lloc a l’Espai l’Amistat, on també
es va fer IX Assemblea de la Xarxa Local de Consum

La doble jornada, organitzada per la Diputació de Barcelona, es
va celebrar durant el matí del 10 de març i va aplegar nombro·
sos membres electes i tècnics municipals de consum dels ens
locals adherits a la Xarxa Local de Consum. També hi van ser
convidats representants de les associacions de consumidors i
membres de col·lectius relacionats amb la defensa de les per·
sones consumidores.
La jornada va servir per analitzar el present i el futur de les
polítiques públiques locals de defensa de les persones consumi·
dores i usuàries, que desenvolupen els serveis locals de consum.
L’alcalde, Miquel Buch, el diputat de Benestar Social, Salut
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva, i
el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, van ser els encar·
regats d’inaugurar l’acte.

El conseller Vila a l’estació amb representants del consistori

dies després, el mateix Depar·
tament de Territori de la Gene·
ralitat va convocar una reunió
en la qual van participar l’al·
calde, la Generalitat, i repre·
sentants d’ADIF i RENFE. En
el moment de tancar aquesta
edició ja s’havia convocat una
altra reunió per seguir l’evolu·
ció de les propostes.
Paral·lelament, la Platafor·
ma cívica Estació Premià va

fer un acte reivindicatiu el 3
de març, i el ple municipal de
març va aprovar per assenti·
ment una moció impulsada
des de la Plataforma, i presen·
tada per tots els grups muni·
cipals, en què es demana que
es portin a terme totes les
gestions i accions necessàries
per fer possible que l’estació
esdevingui segura, accessible
i còmoda per als usuaris.

Inaugurada la nau municipal
del servei de neteja
El 20 de març es va inaugurar la nova nau del servei de neteja,
ubicada a la cantonada dels carrers Narcís Monturiol i Metal·
logènia, al polígon industrial del Torrent Malet.
El nou espai compta amb una superfície de 900 m2 i acull
les dependències i el material de l’empresa concessionària del
servei, que actualment és CESPA. L’equipament compta amb
un espai per al rentat i manteniment de vehicles, una zona de
vestidors, magatzems, una oficina i un pati per a l’estaciona·
ment dels vehicles de neteja.
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Nou carril per a bicicletes

El nou carril per a la circulació de les bicicletes uneix la zona
de la Rambla de la Lió amb el barri de Can Pou-Camp de Mar
La iniciativa, aprovada pel Ple municipal, s’ha
portat a terme seguint el model d’altres poblaci·
ons amb poca amplada de carrer per fer un car·
ril bici independent. En aquests casos, la ronda
urbana per a bicicletes se sol senyalitzar amb
una bicicleta pintada a terra i un color diferen·
ciat, que adverteix els conductors de vehicles de
motor que en aquell carrer la circulació de bici·
cletes és habitual. Aquesta senyalització també
serveix de recomanació als usuaris de bicicletes
perquè utilitzin aquells carrers per desplaçar-se.
L’experiència d’aquest tipus de carril en muni·
cipis com ara Reus o El Prat ha estat positiva i
a Premià de Mar s’ha fet amb l’objectiu de pro·
mocionar l’ús de la bicicleta entre els més joves i
unir el centre del poble amb la zona de l’institut.
Aquest primer tram, que abasta 2,6 km,
s’ha fet gràcies a una subvenció de la Diputa·
ció de Barcelona com a prova pilot.

El tram per a bicicletes abasta 2,6 km

Neix la marca turística
de Premià de Mar

L’objectiu és donar a conèixer els diversos atractius
que ofereix el municipi per atraure visitants
Tot i que Premià de Mar no compta amb
una trajectòria en el sector turístic, aglu·
tina un seguit d’elements patrimonials
i naturals que el fan atractiu de cara als
visitants. Les platges, l’oferta comercial i
de restauració, el Museu de l’Estampació
(únic a Europa en la seva temàtica, exceptuant França), el recent·
ment inaugurat Museu Romà (un jaciment de forma octagonal
únic a la península Ibèrica), o la Festa Major dels Pirates i Premia·
nencs, en són exemples.
Per donar a conèixer tots aquests atractius, des de la Regidoria
de Promoció de la Ciutat s’ha creat una marca que serà l’eix d’un se·
guit d’actuacions de difusió que s’aniran desenvolupant al llarg dels
propers 2 o 3 anys i que inclouen una guia turística per als visitants.
Aquest pla de difusió tindrà dos objectius molt clars: donar a co·
nèixer la variada oferta de Premià de Mar i els atractius que el fan
interessant per als visitants d’altres municipis catalans, i generar un
sentiment d’orgull i pertinença entre els mateixos premianencs.
El disseny de la marca simbolitza l’abstracció gràfica d’una
onada i, alhora, representa l’ocell Gafarró, gentilici que rep l’ha·
bitant de Premià de Mar.

Replantació d’arbrat

L’experiència a El Prat (esquerra) i Reus (dreta) ha estat positiva

Nou servei de Cita Prèvia

Escollir dia i hora a través d’internet evitarà esperes i cues als ciutadans
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament ha posat en marxa el sistema de cita prèvia,
que permetrà una atenció més àgil i eficaç als premianencs.
Per demanar hora s’ha d’accedir al portal de www.premiademar.cat/citaprevia. Un cop a dins,
s’ha d’escollir per a quin tràmit o servei es vol concertar cita. El pas següent és omplir les dades
personals i escollir dia i hora d’entre les opcions proposades. L’usuari pot consultar les cites pen·
dents i, si cal, cancel·lar-les, en tot moment.
A través de la Cita Prèvia es poden programar totes les gestions pròpies de l’OAC com ara ma·
trimonis civils, unions estables de parella, registre d’entitats, licitacions, subvencions, llicències,
gestió tributària, recollida selectiva comercial, registre d’animals de companyia, ocupació de via
pública, certificats, padró d’habitants, i reclamacions patrimonials, entre d’altres.
Amb aquest nou servei, el ciutadà evitarà les esperes o les cues i podrà programar-se el millor
dia i hora per anar a fer qualsevol tràmit o consulta.

Millores en l’atenció
ciutadana

La posada en marxa de la cita prèvia forma part de les di·
verses accions que s’han portat a terme per acostar l’Ajun·
tament a la ciutadania i facilitar-li qualsevol tràmit o gestió.
En aquest sentit, des del 2011 els ciutadans que disposen
de signatura electrònica poden fer qualsevol tràmit des del
web municipal, sense necessitat d’haver-se de desplaçar a
l’Ajuntament. L’OAC està connectada amb altres adminis·
tracions i aquest fet permet l’intercanvi automatitzat d’in·
formació i, per tant, estalvia desplaçaments innecessaris al
ciutadà.Finalment, cal destacar també l’aplicació Premià
Actua, que permet al ciutadà comunicar incidències sobre
neteja viària o de platges, enllumenat públic o senyalitza·
ció a l’Ajuntament.

Durant el mes de febrer s’han replantat prop de 30 arbres a diver·
sos indrets del municipi. La majoria han servit per omplir escocells
que estaven buits o per substituir arbres que en el seu moment
havien estat talats. La selecció s’ha fet tenint en compte criteris
d’espai, dimensions, resistència a factors climàtics, plagues, etc.
Les espècies que s’han plantat són Prunus pissardii, Celtis australis,
Ligustrum lucidum, Tipuana tipu, Platanus hispanica, Morus fruitlles, Melia azedarach, Jacaranda mimosifolia i Morus kagayame.

Comencen les obres al subsòl de
la plaça de Salvador Moragas
A finals de març van començar les obres de l’equipament mu·
nicipal que es farà sota la plaça de Salvador Moragas, ubicada a
continuació de l’antiga Fàbrica del Gas, entre el carrer Joan XXIII
i la Gran Via. Aquest equipament servirà de magatzem per a la
brigada d’obres, la brigada de jardineria i el servei de cultura, ja que
també s’hi guardarà material divers i les carrosses.
El magatzem es construirà al subsòl del sud de la plaça i la
superfície útil serà de 1.006 m2. Més endavant, en una segona
fase, es farà una plaça pública a la part de sobre. Les obres de
construcció del magatzem finalitzaran a finals d’any i el pressu·
post és de 892.635,30 € (IVA inclòs).
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Els robatoris a comerços
disminueixen un 43%

Es recomana no deixar objectes en llocs visibles als
interiors dels vehicles per evitar robatoris
Des del febrer del 2014 fins al
gener del 2015 es van produir
a Premià de Mar un total de 17
robatoris amb força a establi·
ments comercials, una xifra
que contrasta amb els 30 ro·
batoris que s’havien produït
durant el mateix període de
l’any anterior. En canvi, els ro·
batoris amb força a l’interior
de vehicles van augmentar i
van passar de 206 a 224.
Aquestes dades es van do·
nar a conèixer durant el trans·
curs de la Junta Local de Segu·
retat que es va celebrar el 25
de febrer i a la qual va assistir
l’alcalde, Miquel Buch; el de·
legat territorial del Govern a
Barcelona, Fernando Brea; la
regidora de governació, Mari·
sa Ferreras; i representants de
la Policia Local, Mossos d’Es·
quadra i Guàrdia Civil.
Durant el transcurs de la
reunió també es va valorar el

Els robatoris als comerços han disminuït

nombre de detencions al mu·
nicipi, que ha passat de 161 a
190. I finalment, pel que fa al
trànsit, es van comptabilitzar
un total de 22 accidents i 13
atropellaments durant el 2014
(l’any 2013 hi va haver 32 acci·
dents i 18 atropellaments).
L’alcalde, Miquel Buch, va
valorar positivament aquestes
dades i va destacar que l’incre·
ment de presència policial als

carrers i les millores en la se·
nyalització viària han estat de·
terminants per assolir-les. Pel
que fa als robatoris a interiors
de vehicles, va subratllar que
cal conscienciar la població
de la importància de no deixar
objectes com ara ulleres de
sol, aparells GPS, telèfons mò·
bils, etc., en llocs visibles, ja
que són la causa principal de
la majoria d'aquests robatoris.

L’Ajuntament contracta 32
persones durant 6 mesos

Comprar a
Premià té premi

Aquest mes d’abril començaran a treballar, a l’Ajuntament, 32
persones que fins ara es trobaven en situació d’atur. El procés
de selecció d’aquestes persones es va iniciar a finals de març i la
contractació es farà gràcies a un nou Pla d’Ocupació de la Dipu·
tació de Barcelona, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació
de Catalunya. Les persones contactades treballaran durant 6
mesos a jornada complerta i faran tasques administratives, de
suport a diverses àrees o equipaments, de jardineria i de paleta.

Fins al 24 d’abril, les botigues
associades a Comerços As·
sociats de Premià repartiran
entre els clients un total de
50.000 butlletes que donen
accés al premi que se sorteja·
rà el mateix dia 24. El premi
consisteix en 500 € per gastar
en els establiments adherits.
Aquesta acció està con·
templada dins dels actes de
dinamització comercial que
el CAP du a terme amb el
suport de l’Ajuntament de
Premià de Mar i el suport del
Departament de Comerç de la
Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.

Fira Comercial de Primavera
El diumenge 26 d’abril es farà una nova edició de la Fira Co·
mercial de Primavera, organitzada per Comerços Associats de
Premià, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Els comerços oferiran productes de temporades anteriors a
bon preu i també hi haurà una representació d’altres establi·
ments i serveis amb promocions.
Trobareu informació actualitzada a www.comercpremia.es.

Cursos de recerca de feina
i formació ocupacional
Durant els mesos d’abril i maig, des de la Regidoria de Promo·
ció Econòmica s’han programat els cursos següents:
Curs d’iniciació a SAP
SAP (System, Applications, Products in Data Processing) és un sis·
tema informàtic que comprèn mòduls integrats que inclouen
tots els aspectes d’administració empresarial d’una organització.
El curs té una durada de 60 hores i es farà els mesos de maig i
juny. El 21 d’abril a les 11.30 h es farà a l’Antiga Fàbrica del Gas
una sessió informativa de selecció. Cal fer reserva de plaça a
través de l’adreça ocupacio@premiademar.cat o al telèfon 93
741 74 01, extensió 2000.
Cursos de Microsoft Office Specialist
Microsoft Office Specialist, més conegut per les seves sigles MOS
és un estàndard de certificació mundialment reconegut per de·
mostrar habilitat en el maneig de productes d’ofimàtica. Cada ve·
gada hi ha més empreses que demanen que els candidats a llocs
de treball tinguin una certificació com Microsoft Office Specialist.
Els cursos es faran durant els mesos d’abril i maig.

Durant l’any es fan diversos cursos per a persones aturades

Cursos d’alfabetització digital
Els cursos d’alfabetització digital estan adreçats a totes les per·
sones que no han tingut accés a les tecnologies informàtiques
i volen adquirir-ne els coneixements bàsics per poder navegar
per Internet, cercar feina pels portals especialitzats o donar-se
d’alta a un correu electrònic.
Els cursos es faran durant els mesos d’abril i maig.
Tallers d’orientació i recerca de feina
Aquests tallers serveixen per iniciar el procés de recerca de fei·
na i obtenir els consells més pràctics per elaborar el currículum
més atractiu i la carta de presentació més motivadora i persona·
litzada, passar una entrevista amb èxit i millorar les tècniques
més innovadores en la recerca de feina.
Per participar en aquests tallers cal estar inscrit al SLO.
Més informació:
Servei de Promoció Econòmica. Antiga Fàbrica del Gas
Joan XXIII, 2-8
a/e-ocupacio@premiademar.cat
Telèfon 93 741 74 01, extensió 2000
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L'Espai l'Amistat supera els
27.000 espectadors
Durant el 2014 un total de 27.210 espectadors
van gaudir de les diferents activitats culturals
que es fan a l’Espai l’Amistat. Des de la seva
inauguració, el gener de 2012, l’equipament ha
tingut una acceptació molt bona per part del pú·
blic i no ha baixat mai dels 25.000 espectadors.
Al llarg del 2014 es van fer 289 sessions de
cinema, 9 de teatre professional, 7 de la Tem·
porada de Música Clàssica, 7 de música i dansa
i 9 espectacles organitzats per entitats, entre
d’altres. Cal destacar també la bona acollida per
part de les escoles, ja que durant l’any passat
prop de 4.300 alumnes van gaudir del teatre en
anglès, música clàssica per a les escoles, i teatre.

A partir de finals de març, l’Espai l’Amistat
oferirà cinema i so digitals, i es posarà al nivell
de qualitat de sales de cinema com ara les del
Centre Comercial Mataró Parc.

Tret de sortida de la Festa Major
El 14 de març es va celebrar la Festa dels 100 dies, el veritable comp·
te enrere de la Festa Major, que enguany se celebrarà del 7 al 12 de
juliol. Paral·lelament ja està en marxa el concurs per escollir el car·
tell oficial i l’acte de presentació de la Festa Major, que es farà el 29
de maig, a dos quarts de vuit del vespre, a l’Espai l’Amistat. Aquell
dia es donaran a conèixer el cartell guanyador, els actes, les novetats
i els productes de marxandatge que acompanyaran la festa.

1r Campus de Cultura Popular

Pels Pèls arribarà a Premià de Mar el 27 de juny

Subvencions per a entitats

Trabucaires

Properament s’aprovarà la convocatòria de subvencions a entitats
que duguin a terme activitats en l'àmbit de Cultura i de Joventut
que completin o supleixin els serveis de competència municipal en
aquests sectors. Poden ser objecte de subvenció les activitats cultu·
rals que tinguin un interès públic en els àmbits següents: promoció
de la cultura popular i tradicional catalana; foment de la música clàs·
sica; promoció de la música i balls populars; promoció de les arts
escèniques destinades al públic infantil; foment de les arts visuals
i de l’estudi, conservació i difusió del patrimoni cultural; activitats
en l’àmbit juvenil que promoguin i millorin la vida juvenil i associ·
ativa, així com la convivència en el temps del lleure. L’import total
destinat a les subvencions en Cultura i Joventut serà de 14.900 €.
Més informació a cultura@premiademar.cat

De Bòlit!, la coordinadora de
colles de cultura popular de
Premià de Mar, ha engegat
una iniciativa per promoure
una Colla de Trabucaires a
Premià de Mar.
Homes i dones majors de
18 anys de Premià de Mar, del
Maresme o d'arreu de Cata·
lunya que vulgueu ser trabu·
caires, entreu a debolit.org/
trabucaires on trobareu tota la
informació.

Els mesos de maig, juny i juliol, De Bòlit! estrena una nova
activitat: el 1r Campus de Cultura Popular de Premià de Mar.
El projecte s'emmarca en una línia de reactivació d'espais buits
per part de la Diputació de Barcelona, que va acceptar el projecte per
recuperar l'espai del primer pis de Can Manent, que està en desús,
i compta amb el suport de l’Ajuntament. Les activitats començaran
el mes de maig, i serà sobretot al juliol, després de la Festa Major,
quan es concentraran la majoria de tallers i activitats. El programa
tot just s’està dissenyant, però de Bòlit! ja ha avançat algunes de les
activitats i tallers que s’hi faran. Tots serà gratuïts: Curs de flabiol,
Tallers de danses del món, Jotes i ball de bot, Restauració de cap·
grossos i figures, Curset de museïtzació d’un espai cultural, Tallers
de circ i espectacle, de tabals, de xanques, de cançó improvisada, etc.

Retrospectiva de Joan Gómez
L'espai d'exposicions temporals del .MEP acull durant aquestes
setmanes una retrospectiva del premianenc Joan Gómez, titu·
lada "Més enllà del conflicte". Segons explica l’artista i activista
cultural, "aquesta exposició vol ser una mostra del meu pen·
sament i d'una obra artística dins del meu petit recorregut per
l'art, vol expressar una sèrie de conflictes socials, ideològics,
morals que en aquest segle XXI estem vivint".

8 serveis

L’alcalde escriu

El Museu Romà de Premià de Mar ja és una realitat. El camí no ha estat
fàcil, però finalment els premianencs ja podem gaudir d’aquesta porció
d’història que els nostres avantpassats ens van deixar, un jaciment únic
a Catalunya i amb un gran valor gràcies a la seva magnitud i el seu bon
estat de conservació. La inauguració del museu ha coincidit amb el llan·
çament de la nova marca de Premià de Mar, pensada per donar a conèi·
xer els múltiples atractius que reuneix el nostre poble: el mateix Museu
Romà, el Museu de l’Estampació, la nostra Festa Major, la diversitat de

comerços o les platges en són bons exemples.
Aquests atractius ens han de servir per atrau·
re visitants d’altres pobles catalans, però tam·
bé per potenciar el nostre sentiment d’orgull i
pertinença com a premianencs. És un projecte
a mitjà termini i lent en el qual ja fa temps que
es treballa i que ara, amb l’obertura del jaciment
romà al públic, ha viscut el seu tret de sortida.

Editorial

Aquesta és la darrera edició del Vila Primilia abans de les eleccions del mes de maig. Unes eleccions que serveixen precisament perquè ningú no ens
pugui manllevar el nostre poder ni la nostra pròpia voluntat. La participació com a pilar democràtic permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans,
a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que els afecten.
En aquest número, fem esment de la implicació de les escoles amb la ràdio i l’enregistrament i la transmissió dels plens per vídeo, dues iniciatives
que permeten avançar amb el compromís d’una oferta multiplataforma basada en la proximitat i els continguts d’interès per a la ciutadania, en què la
informació sigui l’eix principal. Avançar en aquesta línia ens ha de permetre gaudir de la màxima transparència informativa i de les eines de reflexió
que ens ajudin a conèixer-nos molt millor.
No cal dir que ens trobem davant d’un moment encara de fragilitat per a molts habitants de la nostra ciutat, per això cal destacar la previsió de l’Ajun·
tament d’acudir a totes les convocatòries que facin la Diputació o el SOC de plans d’ocupació i dels cursos de formació per ajudar a la recerca de feina.
Finalment, cal posar l’accent al tret de sortida de la Festa Major que ja és tradició que es faci amb la festa dels 100 dies. És temps per a la cultura
popular, que continua sent sobretot cultura de carrer i una eina de garantia de les identitats col·lectives. Les festes ens permeten utilitzar simbòlica·
ment l’espai urbà, redescobrir i recuperar com a nostre l’espai públic en què vivim.

Farmàcies de guàrdia > abril 2015

Telèfons d’interès

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

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

Dies i farmàcies de guàrdia
Abril 2015
1 G. Barniol
2 E. Gaza
3 A. Buenache
4 A. Buenache
5 E. Viayna
6 E. Viayna
7 G. Rosell
8 G. Rosell
9 J. Pueyo
10 P. Viayna
11 G. Barniol
12 G. Barniol
13 Rodríguez
14 A. Buenache
15 G. Rosell

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

COMPANYIES DE SUBMINISTRAMENT
I SERVEIS. AVARIES
SOREA (servei d’aigües) 93 752 28 91 - 93 752 28 92
Avaries aigua
902 250 370
ENHER (oficina de servei)
Avaries

93 752 39 70
900 77 00 77

GAS NATURAL (urgències)

900 75 07 50

CESPA (recollida mobles vells i neteja) 93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)

93 398 71 61

Deixalleria

93 751 27 66

Telèfons d’urgències i emergències
Emergències
Urgències Sanitàries
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil
Bombers
Creu Roja
Ambulatori Urgències

112
061
092
088
062
085
704 20 22 24
93 754 77 13

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

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Premià de Mar
Redacció, fotografia: Centre de Competència de Comunicació: Servei de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament
de Premià de Mar, Ràdio Premià de Mar
Disseny original i maquetació: Ramon Martínez - www.rmdg.eu
Publicitat: Taiga 2014 S.L. oriol@taiga2014.com 667 765 004
Impressió i distribució: Correu del Maresme
Tiratge: 13.000 exemplars
Dipòsit legal: B-14.098-2004
Imprès en paper reciclat

93 741 74 00

Horari d’hivern (16 de setembre-15 de juny):
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14h.
Dimarts i dijous, de 9 a 19.30h
Horari d’estiu (16 de juny-15 de setembre):
De dilluns a divendres, de 9 a 14h
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Agenda d’activitats abril
Dimarts 7
Pit de Mar. Suport a
la lactància materna
17 h, a la sala de petits lectors de
la Biblioteca Martí Rosselló
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

Trobada del grup de Viquipèdia
17 h, a la Biblioteca Martí
Rosselló
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

Dijous 9
Presentació del llibre:
La venjança dels
almogàvers
A càrrec d’Andreu González, un
dels autors.
19 h, a la Biblioteca Martí Rosse·
lló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

Dissabte 11
Visita guiada al Museu:
Els estampats explicats
als més petits
12 h, al MEP. Públic familiar (a
partir de 4 anys)
Preu: 4 € (entrada gratuïta pre·
sentant el val de promoció)
Ho organitza: MEP

Concert Barcelona Big
Blues Band
Amb Drew Davies & Dani Nel·lo
Preu: 12 €. Venda d’entrades: dies
31 de març, 1,7 i 8 d’abril, de 19 h
a 20.30 h al bar del centre, i 1 hora
abans del concert al mateix lloc.
21.30 h, a l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Associació
Cultural Centre l’Amistat
Hi col·labora: Ajuntament de
Premià de Mar

Es comentarà el llibre: En el camino de Jack Kerouac
19 h, a la Biblioteca Martí Rosse·
lló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

A càrrec de Germà Bel
20 h, a la Biblioteca Martí Rosse·
lló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

Teatre: La idea d’Europa
de George Steiner
22 h, a l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Espai l’Amistat

a càrrec d’Ariadna Sotorra, histo·
riadora de l’art.
12 h, al MEP. Entrada lliure
Ho organitza: MEP

Dimarts 21
Lectures en veu alta
Lectura de Los placeres de la edad
de Carmen Alborch
18.30 h, a la Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Mar de Dones

Dimecres 22
Concert de Young Cats
de la Sant Andreu Jazz Band

Ball de bastons
A càrrec del grup dels bas·
toners infantils de De Bòlit!
18 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: De Bòlit!

Concert de Sant Jordi
A càrrec de grups instru·
mentals i corals de l’Escola Mu·
nicipal de Música
18 h, a l’Auditori de l’Escola
Ho organitza: Escola Municipal
de Música

Divendres 24
Club de lectura infantil
17.30 h, a la Biblioteca
Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

Teatre: Els mots i la cosa
de Jean-Claude Carriére
21.30 h, a l’Espai l’Amistat
Preus: 11 €. Anticipada: 9 €
Ho organitza: Espai l’Amistat

Diumenge 12
Inauguració de l’exposició
anual de CONEX

Públic familiar (a partir de 4 anys)
12 h, al MEP. Preu: 4 € (entra·
da gratuïta presentant el val de
promoció)
Ho organitza: MEP

Lectura de Los placeres de la edad
de Carmen Alborch
18.30 h, a la Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Mar de Dones

Diumenge 26
Ballada de sardanes

Presentació del llibre:
Odín

Dimecres 15
L'hora del conte: Ballmanetes
A càrrec de Montse Dulcet. Per
a infants de 0 a 3 anys. Cal ins·
cripció prèvia.
18 h, a la Biblioteca Martí Rosse·
lló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

Dissabte 18
Visita guiada especial:
La Diada de Sant Jordi:
la literatura i les roses
als estampats
12 h, al MEP. Preu: 4 euros (en·

Programació cinema
Consulteu webs:
www.elpatronat.org
www.espailamistat.cat

EXPOSICIONS
FOTO-GRAFIA
Exposició fotogràfica
Del 13 al 30 d'abril, al Centre Cívic
Ho organitza: Grup Fotogràfic
Argent

Exposició de pintura
A càrrec de Camila Monasterio,
mestre artesana
Fins al 6 d’abril, a la Sala Premiart
Ho organitza: Associació d’Artistes
Plàstics de Premià de Mar

Dissabte 25
Visita guiada al Museu: Els estampats explicats als més petits

Dimarts 14
Lectures en veu alta

Presentació a càrrec de David
Frigol, autor.
19 h, a la Biblioteca Martí Rosse·
lló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

A càrrec de grups de guitarres del
Conservatori de Música de Badalo·
na i de l’EMM de Premià de Mar.
20 h, a l’Auditori de l’Escola
Ho organitza: Escola Municipal
de Música

Exposició de la Diputació de
Barcelona per promoure una se·
xualitat saludable.
Del 24 d’abril al 6 de maig, a la Bi·
blioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Ajuntament de
Premià de Mar

Tot el dia a la plaça de
l'Ajuntament
Ho organitza: Servei de
Promoció Econòmica

12 h, al MEP. Entrada lliure
Ho organitza: MEP

Dimecres 29
Concert de grups de guitarra

Exposició Treu-li suc
a la sexualitat

Dijous 23
Parades de llibres i roses

Lliga fotogràfica

Divendres 10
Conferència: Els reptes
econòmics i socials de
la independència

Diumenge 19
Conferència: La destrucció de
l’art a través dels temps

Els Young Cats són els més jo·
ves de la Jazz Band de l’Escola
de Música de Sant Andreu sota
la dirección de Joan Chamorro.
19.30 h, a l’Auditori de l’Escola.
Ho organitza: Escola Municipal
de Música

Club de lectura

Tema: rebosteria. Tècnica: color.
Interessats consulteu les bases
al blog d'Argent www.grupar·
gent.blogspot.com
20 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Grup Fotogràfic
Argent

trada gratuïta presentant el val
de promoció)
Ho organitza: MEP

Novetats de Sant Jordi
Exposició bibliogràfica amb
les novetats de Sant Jordi a la Bi·
blioteca, a partir del 23 d’abril.
Durant l’horari d’obertura de la
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras

Venda de llibres del
MEP i estampació
de punts de llibre
Venda de llibres del MEP dins la
parada de l’AECC
Preus: descomptes especials per
a la Diada
Tot el matí, a la plaça de l’Ajunta·
ment. Preu estampació de punts
de llibre: 1 euro.
Ho organitza: MEP

Amb la cobla Mediterrània
A partir de les 12 h, a la plaça de
l’Ajuntament
Ho organitza: Amics de
la Sardana

Lliurament dels premis
literaris de Sant Jordi 2015
12 h, a l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Ajuntament de
Premià de Mar i AECC

El Museu cerca... Les cases
de cós de Premià de Mar
12 h, al MEP. Activitat gratuïta
Ho organitza: MEP

Exposició col·lectiva
Sala 1: ceràmica del Taller de la
Imma Cisa
Sala 2: escultures i treballs ma·
nuals fets amb ferrets i xapes de
cava de l’artista Francesc Meca. I
obres amb taps de suro de Josep
Miquel Paufila
Del 10 al 19 d’abril, a la Sala Pre·
miart
Ho organitza: Associació d’Artistes
Plàstics de Premià de Mar

Exposició de pintura
A càrrec de l’artista Dolors Alcaraz
Del 24 d’abril al 3 de maig, a la
Sala Premiart
Ho organitza: Associació d’Artistes
Plàstics de Premià de Mar

Dimarts 28
Lectures en veu alta
Lectura de Los placeres de la edad
de Carmen Alborch
18.30 h, a la Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Mar de Dones

Activitats de
Sant Jordi

10 grups municipals

4 anys, 4 grans pilars
El 5 de febrer es va fer, a l’Espai l’Amistat, l’acte so·
lidari durant el qual el president Artur Mas va fer la
presentació de l’alcalde Miquel Buch com a candi·
dat a les properes eleccions municipals. L’acte, amb
molta afluència de gent, va permetre recollir més de
300 kg de menjar, que es van donar a la Taula d’In·
clusió Social de Premià de Mar.
Durant el seu parlament, l’alcalde Miquel Buch
va fer un resum de la feina feta els darrers anys i
es va centrar en els quatre pilars que han marcat
les prioritats de l’actual equip de govern: l’atenció
social, en la qual s’ha treballat intensament per fer
costat als premianencs que ho passen malament;
les millores al poble, destacant la construcció de
la piscina municipal, el pavelló Voramar, la Biblio·
teca Martí Rosselló i l’Espai l’Amistat, les millores
als parcs infantils, l’adaptació de voreres, els arran·
jaments de carrers i, sobretot, la inversió que s’ha
fet per millorar el clavegueram i el servei d’aigua
potable; el manteniment de l’activitat del dia a dia
i els nous projectes; i el fet que tot això hagi estat
possible sense augmentar els impostos.
Governar vol dir haver de prendre decisions i això
comporta que les coses no sempre es fan al gust de
tothom, però durant aquests 4 anys, malgrat les difi·
cultats, hem estat capaços de “fer més amb menys”.
Arribats al final del mandat és hora de “passar
comptes” i de mirar endavant. I també de recordar
les paraules de Miquel Buch: “Fer d’alcalde és de les
coses més boniques que m'han passat i ho vull con·
tinuar sent, amb honestedat, humilitat, i amb una
clara i rotunda voluntat de servei.”

Un futur esperançador i il·lusionant
Estem a punt per iniciar una nova etapa municipal, i
un renovat equip de govern gestionarà els propers 4
anys amb nous reptes, projectes socials i de territori.
Com ja s’ha posat de manifest, es trobaran un Ajun·
tament amb unes finances sanejades i preparades
per executar les accions necessàries per continuar
millorant el municipi.
Entre els reptes prioritaris cal destacar els soci·
als, ja que tenim per davant el manteniment de les
ajudes a les persones i als nens; l’educació, la joven·
tut, l’esport, la participació, nous equipaments i la
transparència són els principals elements a tenir en
compte, aquí s’ha de treballar intensament per ar·
ribar a un gran pacte contra la fam i a favor de la
inclusió social.
Es donarà resposta a Can Sanpere, pel que fa als
usos. El nou i gran espai que ocupa Transmesa i el
Port seran els eixos centrals del desenvolupament
territorial, ja que aquest serà la darrera peça a trans·
formar a la ciutat. La seva gestió serà cabdal en el fu·
tur urbanístic. Alguns temes d’aquests es troben en
camí de resolució, per tant, és el moment per trobar
la solució final en què tots es puguin trobar còmo·
des i satisfets responent les demandes ciutadanes i
garantint l’equilibri territorial i social tan necessari.
Estem preparant un programa de marcat projecte
social. Un programa ple de propostes per millorar la
societat en l’actual situació dins d’un marc d’equili·
bri i garanties que sigui realista i executable, amb un
nou candidat, David Gutierrez, jove, preparat, amb
il·lusió i ganes de treballar per la ciutat, i amb valors
socials com a eix central de les seves propostes.

Puedes confiar
En Enero de este año la Junta Local del PP ratificó
por unanimidad la candidatura de Joaquín Briones
para la Alcaldía de Premià de Mar.
Destacar parte de su intervención en dicho acto:
“Doy las gracias a todos los afiliados que me han
apoyado para liderar el nuevo proyecto político para
Premià, y como no, dar las gracias también a mis
compañeros de legislatura, Aurora y Patrick, por
todo el trabajo realizado.
Tengo experiencia de cuatro años como Regidor y
una gran experiencia en el sector privado, en el cual
he trabajado en diferentes sectores como es el turís·
tico, el inmobiliario y en hostelería. Soy miembro de
la Junta Local y de la Junta Comarcal de mi partido.
Tengo la firme intención de trabajar y dedicar to·
dos mis esfuerzos para conseguir que Premià sea un
mejor pueblo, más humano y más verde, con mayor
seguridad y menos impuestos, con mayor creación
de empleo, con una integración de la inmigración
sin quitar recursos a los foráneos y conseguir que
nuestra administración sea bilingüe de verdad.
Trabajaremos porque los Premianenses no ten·
gan que escoger entre dos banderas, no se puede
jugar con los sentimientos de la gente, se puede ser
tan catalán como español, porque es mi caso, Cata·
luña es mi tierra y España es mi país, y el Partido
Popular es el único que puede garantizar esa unión.
Por todo ello, estoy orgulloso de representar a
este gran partido, el cual tiene muy claro que hay
que defender la libertad, la vida, la propiedad y el
imperio de la ley.
Muchas gracias.”

Calla o Crida, preparades per governar
en clau popular!
Acaba una etapa única però, sobretot, en comença
una de nova i més important encara. Mirant enrere,
veiem una legislatura en la qual hem treballat fort
per plantar cara a una sociovergència sense consci·
ència popular que mira cap a una altra banda en tot
allò que realment ens afecta.
El municipalisme de Crida connecta amb altres
experiències, sota una política articulada entorn la
comunitat i, ara, compartirem la lluita amb Crida
Premià de Dalt que, des del poble veí, farà créixer
l’alternativa municipalista que necessitem.
Al maig ens tornem a presentar i serà amb més força
que mai. Aquest temps ha estat un temps d’aprenentat·
ge, de consolidació d’una oposició ferma i infranquejable.
Després del COP2015, jornades programàtiques ober·
tes en què vàrem debatre col·lectivament tot allò que crea
neguits, hem constituït la WikiPremianenca, un espai de
participació col·laborativa al qual us animem a participar
introduint temes i idees necessàries i articulant un pro·
grama electoral entre totes, per posar sobre la taula les
prioritats d’aquest poble en matèria d’Ajuntament.
A més, hem construït unes llistes electorals basa·
des en la participació ciutadana. Les llistes obertes ens
han permès conscienciar el veïnat de la importància
d’una llista de i per a totes les persones que consideren
Crida Premianenca l’alternativa necessària. Així hem
pogut crear una representativitat real d'eixos i lluites
que s’uneixen per un front comú a l’Ajuntament.
Ara podem callar o cridar, nosaltres hem decidit cridar.
Estem preparades per governar.
Podreu trobar més informació a wikipremianenca.cat.

#SomPremià #SomLluita
La Coalició ICV-EUiA som un grup de gent amb idees
progressistes que confrontem l’elitisme de les polítiques
de CiU i del PSC. Volem que mai més (mai més!) tornin
a quedar sense gastar els diners destinats a serveis socials
com ha passat a Premià. Volem que les escoles públiques
tinguin poder. Volem un munt de coses maques que po·
dem aconseguir des de l’espurna del somriure rebel.
Venim de lluny i anem més lluny encara. En els
darrers anys, l’Alfons Barreras i el Moi Sevillano han
defensat les nostres idees al Ple municipal. Han
nedat contracorrent, però amb determinació, i han
aconseguit fites de les quals ens sentim orgullos@s,
com ara el Pla d’ajut a les escoles públiques.
Gràcies Alfons. Gràcies Moi.
Per la dedicació que heu tingut aquests anys. Per
la vostra força. Sabeu que comptem amb la vostra
experiència per continuar lluitant.
Ara, preparem les properes eleccions municipals
amb il·lusió i ens presentem amb una llista feminitza·
da i feminista; honesta, plena de gent treballadora i im·
plicada. No ens interessa la defensa d’unes sigles, sinó
la defensa d’una manera de veure el món basada en la
justícia social. Hem treballat per fer possible una candi·
datura unitària d’esquerres, guanyadora. L’hem intentat
consolidar i no ha estat possible, però continua sent la
nostra aposta: sumar per guanyar. Continua sent la nos·
tra prioritat: treballar per a la cohesió de l’esquerra.
Som una agrupació senzilla i transparent. Ens
agrada mullar-nos i treballar en qualsevol espai que
serveixi per millorar la vida de la gent. Si ets de les
persones que també es mullen, segur que ens creua·
rem en el camí! Perquè Som Lluita.

L’Estació de tren i la N-II
El 2013 ADIF realitzà obres de millora de l’ac·
cessibilitat a l’estació de rodalia consistents en la
instal·lació d’escales mecàniques, etc. Això suposà
eliminar l’anterior accés soterrat que patia una de·
gradació evident. Tothom ha de creuar la N-II que
ha estat escenari d’accidents; el darrer mort data del
12 del 2013. Està prevista una reunió entre ADIF,
Ajuntament i Generalitat en la qual s’espera que es
doni resposta a la proposta municipal de reobrir el
pas soterrat ocupant el carril sentit Mataró de la N-II
ara inutilitzat i de traslladar l’entrada de la part late·
ral actual a la frontal a l’alçada de les màquines de
bitllets que es disposarien en forma de L. Això im·
plicaria avançar el mur de ciment i la tanca de vidre
del costat de les escales mecàniques. El motor dels
ascensors es traslladarà a la part de sobre i s’adap·
tarà el del costat muntanya per a les cadires amb
motor. Difícilment Foment accedirà a hipotecar un
carril de la N-II abans no es decideixi l’alternativa
a l’actual traçat en el tram del Maresme. El que ha
estat traspassat a la Generalitat és la gestió i no la
titularitat de la carretera i no pot decidir la supressió
del carril esmentat. Es tracta de l’única carretera lliu·
re de peatge que enllaça Barcelona amb França. Els
mitjans de comunicació anuncien un probable allar·
gament de la concessió de l’autopista del Maresme
fins al 2030! Un responsable d’Abertis declarava cí·
nicament a la ràdio que s’hauria d’escollir entre que
la Generalitat dediqués diners al seu manteniment
o pagar serveis. Es burlen dels ciutadans. Aquesta
autopista és la més antiga de l’Estat i la gestió cor·
respon a la Generalitat.
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Noves millores a les escoles
Aprofitant les vacances escolars de Nadal i durant
el primer trimestre d’aquest 2015, s’han fet diver·
sos treballs de millora als centres educatius públics.
Aquestes inversions formen part del pla de xoc per a
ensenyament i ascendeixen a 222.648 €.

Instal·lació d’un nou calefactor per a espais comuns
Adequació del magatzem d’esports
Reparació de l’accés a la sala multiús
Reparació d’esquerdes estructurals a la teulada del
magatzem

Escola La Lió:
Arranjament de la rampa central del pati
Reparació de les escales de la pista poliesportiva
Insonorització de les dues aules i de l’aula menjador
Instal·lació d’una pantalla digital
Instal·lació d’una alarma d’intrusió i de sirenes
d’emergència
Reparació de les finestres de fusta en mal estat
Col·locació de noves papereres al pati
Reparació dels graons de l’escala d’accés als despatxos
Aportació de sauló per anivellar i compactar el pati
Retirada dels armaris d’obra de l’espai antic del la·
boratori
Instal·lació d’un aparcament per a bicicletes
Canvi de sentit de l’obertura de la porta d’entrada
Renovació de la il·luminació amb llums de baix consum

Escola Sant Cristòfol (Gran Via)
Reparació del sifó central del pati i reparació del drenatge
Nou rètol exterior
Adequació de les sirenes d’emergència dels dos pavellons
Nova tanca exterior al carrer Doctor Fleming
Reparació i pintura de la façana d’entrada a l’escola
Reparació d’ humitats a les parets de l’aula de música
Instal·lació d’una caldera de 2 unitats (actuació pre·
vista durant les vacances de Setmana Santa)

Escola El Dofí
Renovació del sorral
Pintat de parets, sostres i portes
Instal·lació d’una pantalla digital
Instal·lació de 8 calefactors
Reparació i instal·lació de noves persianes
Adequació de la sirena d’emergència
Col·locació de dues papereres

Escola Montserrat
Instal·lació d’una pantalla digital
Arranjament de la teulada de l’edifici antic
Renovació de la il·luminació amb llums de baix consum

Escola Sant Cristòfol (C. Núria)
Nou rètol exterior
Millores al pati
Instal·lació d’una sirena d’emergència
Col·locació de dues papereres al pati
Arranjament dels vestuaris del pavelló
Col·locació d’intercomunicadors entre els tres mòduls
Instal·lació d’una pantalla digital
Escola Mar Nova
Condicionament de l’enllumenat de la pista i del pati
Instal·lació d’una tanca separadora al pati
Instal·lació d’una pantalla digital
Instal·lació d’una alarma d’intrusió i d’emergència
al nou mòdul

4a mostra de graffiti
Des de la Regidoria de Joventut es convoca la quarta edició de
la mostra de graffiti pensada per promocionar i difondre l’obra
de joves creadors d’entre 15 i 35 anys. La mostra es farà el diu·
menge 14 de juny a la Gran Via (entre els carrers Marina i de la
Plaça) i el termini d’inscripció finalitza el 15 de maig.
La mostra anirà acompanyada d’activitats paral·leles com ara
una exposició d’art contemporani a càrrec d’artistes i professionals
novells, del 13 al 27 de juny; i una taula rodona sobre el món de l’art
a càrrec d’artistes convidats de prestigi professional, el 13 de juny a
les 19 h al Centre Cívic. A les 11 h del matí de diumenge 14 de juny,
començarà la mostra de graffiti, que comptarà amb la participació
de 3 artistes convidats reconeguts dins del món del graffiti i 18
artistes seleccionats. A partir de les 18 h, es faran diverses exhibici·
ons d’art al carrer: hip-hop, funky, i un grup de Street Dance.
La mostra de graffiti forma part del Programa Premià Jove.
Trobareu les bases i la butlleta d’inscripció a:
www.premidemar.cat/Joventut.

••••••••••••••

Adequació de la pista de sorra i del barracó
Instal·lació d’una sirena d’emergència
Pintat de les estructures dels mòduls alts
Arranjament de sifons i del clavegueram
Reparació de la tanca exterior
Instal·lació de tres portes per delimitar l’espai zona
comuna
Obra civil al mòdul
Revisió del sifó i desguàs dels lavabos

Millores a l’escola El Dofí

Activitats d’oci i formació per a joves

A través del projecte Joves en acció s’organitzaran activitats variades
per als premianencs de 14 a 18 anys

Aquest mes de març s’ha iniciat el projecte Joves en acció, pensat per fomentar la participació
activa dels joves. En aquest sentit, es facilitaran eines, recursos i propostes que promoguin la
iniciativa juvenil i la participació social dins del municipi i que alhora generin noves accions per
motivar inquietuds, aprenentatges i experiències que aportin una mirada diferent, formativa i
col·lectiva del seu oci i temps lliure.
A través de Joves en acció es programaran xerrades, debats, sortides, i tallers de tipologies tan
variades com ara de DJ, break dance, risoteràpia, hip-hop, zumba, cuina internacional, còctels
sense alcohol, fotografia, vídeo, escriptura creativa, automaquillatge, ioga, esports, teatre viven·
cial o artteràpia, entre d’altres.
La participació en aquestes activitats, impulsades des de la Regidoria de Joventut, serà gratuïta i la
programació s’anirà fent a partir de les demandes, preferències i iniciativa dels joves premianencs.
Més informació a www.jovesenacciopm.wordpress.com
o a www.facebook.com/jovesenacciopm
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La transmissió dels plens
per
, a punt

Premià de Mar serà un dels primers municipis que oferiran
els plens per internet de manera automatitzada
Després de la millora en els
equips de so de la sala de
plens, el pas següent és la
gravació en vídeo del plena·
ri. Aquesta gravació en vídeo
s’efectua amb quatre càme·
res de manera automatitzada
sense la presència d’opera·
dors. El mateix programa ges·
tiona les imatges determinant
el pla que ha de ser visionat
a partir d’una senzilla para·
metrització feta pels mateixos
usuaris. El programa permet
anar commutant en temps
real les combinacions defini·
des; d’aquesta manera s’obté
un producte molt semblant al
que es pot tenir amb la parti·
cipació d’un equip de realitza·
ció de TV.
Així, l’Ajuntament de Pre·
mià de Mar se sumarà al re·
duït nombre de municipis
que retransmeten els plens
municipals en directe a tra·

vés d’internet: serà un dels
pioners a fer-ho amb imatge
realitzada de manera auto·
màtica. Aquest sistema, que
a hores d’ara està en període
de proves, serà capaç d’enre·
gistrar els plens en vídeo. La
ciutadania disposarà, a banda
del servei d’àudio que ja dona·
va Ràdio Premià de Mar, d’un
servei per visionar els plena·
ris municipals.

Aquesta novetat completa
l’evolució multimèdia que Rà·
dio Premià de Mar ha portat
a terme en els darrers mesos.
Es va iniciar amb la posada en
marxa de la taula de so digital,
la renovació de l’acústica dels
estudis, així com l’optimització
dels equips d’emissió que han
fet millorar de manera patent
la qualitat en la recepció de la
programació de l’emissora.

Les escoles a la ràdio
Cada dimecres a les 12 h, el programa “Escoles” de Ràdio Premià de
Mar, aporta el seu granet de sorra en l’educació dels alumnes del mu·
nicipi. El programa compta amb la col·laboració dels centres educatius
i els alumnes en són els veritables protagonistes. Els joves locutors ex·
pliquen el seu dia a dia, recomanen llibres que han llegit, comenten els
projectes que els han engrescat, o aquella sortida que mai no oblidaran.

Mestres, especialistes, famílies i tècnics fan possible el programa

Curtmetratge de gent gran
El 26 de febrer es va presentar a l’Espai l’Amistat el curtmetratge
Gallines, Pirates i Premianencs, fruit d’un taller de cinema pensat per
fomentar el treball de la memòria i el treball en equip. El taller va ser
organitzat per la Regidoria de Gent Gran amb la col·laboració de
les entitats de gent gran, l’AVECA, els Amics de la Guitarra i el Club
Nàutic. El curtmetratge es projectarà als casals de gent gran i s’està
estudiant la possibilitat de projectar-lo durant la Festa Major.

Informació sobre els plens municipals
• Resum del ple: www.premiademar.cat/resums-ple
• Crònica elaborada per Ràdio Premià de Mar:
www.premiademar.cat/croniques-ple
• Actes plenàries: www.premiademar.cat/actesplenaries

La realització d’imatges es fa de manera automàtica

Si voleu rebre per correu electrònic tots els resums dels plens municipals,
escriviu a premsa@premiademar.cat
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La 3a Marina Trail recapta
més de 2.000 €
El passat 8 de març es va celebrar la
tercera edició de la Marina Trail Proi·
de, la cursa de muntanya solidària
amb sortida i arribada a la Salle de
Premià de Mar. Prop de 600 parti·
cipants van ser-hi presents en les
tres modalitats de la prova: la mitja
marató de muntanya, el circuit de 12
km i les curses infantils agrupades
sota el nom de TracaTrail. La Marina
Trail, organitzada exclusivament per
voluntaris, va destinar tots els benefi·
cis a la construcció d'una aula en una
escola de població de Namotong, al
Togo. En total, es van recaptar prop
de 2.100 euros, una tercera part del
cost total de l'obra prevista a l'Àfrica.

La prova va reunir prop de 600 participants

Trofeu Toni Gallart
El cap setmana del 7 i 8 de març,
el Club Nàutic va celebrar el Trofeu
Toni Gallart de la classe optimist,
prova puntuable d’ascens per al G3
de la zona centre, i que va comptar
amb la participació de 74 embarcaci·
ons, totes del Maresme.
Els joves premiats amb els seus guardons

100 anys del C.E. Premià
El Club Esportiu Premià,
l’entitat més antiga de Pre·
mià de Mar, celebra el seu
centenari i per commemo·
rar-ho ha publicat el llibre De
la plaça Nova a Segona B, un
recull d’aquests cent anys de
vida. Escrit pel periodista pre·
mianenc Joan Ferran, aquest
volum repassa la història de
l’entitat, en una obra de 400
pàgines, amb una gran col·
lecció de fotografies i un bon
recull de dades i estadístiques
de gairebé totes les tempora·
des. Actualment el llibre es
pot adquirir a les oficines del
Camp Municipal d’Esports (c/ de la Plaça s/n) en horari de tarda.

Nova activitat de marxa nòrdica

Les properes setmanes el Servei d’Esports posarà en marxa el
Nordic Walking (marxa nòrdica) una modalitat d'activitat física
en la qual a la caminada natural se li afegeix l'ús actiu d'uns pals
específics per a la marxa. Aquesta activitat es considera molt sa·
ludable perquè ajuda a prevenir l’estrès, enforteix la zona de l’es·
patlla, corregeix la postura, millora la metabolització dels greixos,
i el colesterol, permet un bon treball cardiovascular, enforteix les
articulacions i prevé l’osteoporosi. L’activitat serà gratuïta i tindrà
lloc cada dimarts a les 10 h des del Pavelló d’Esports. Es deixarà
el material necessari a les persones que s’iniciïn en l’activitat i
no en tinguin. Més informació al Facebook del Servei d’Esports:
https://www.facebook.com/esportspremiademar
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“Si volem que l’havanera tingui ressò cal que li
donem la importància que es mereix”
Jaume Romaguera
Membre fundador del grup
Barca de Mitjana

Han passat gairebé vint anys, com ho
recordeu?
Va ser un moment meravellós per a
tots els que formàvem el grup i que
recordem d’una manera molt espe·
cial. Llavors érem vuit cantants que
feia temps que ens havíem engrescat
a cantar havaneres a Premià i que po·
díem fer-ho a la nostra festa major. No
va ser un concert gaire llarg, però prou
com per quedar enganxats a les actu·
acions en directe. Jo, que abans d’ac·
tuar pensava que seria un afició que
potser duraria cinc minuts... Un cop
finalitzada l’actuació, vaig veure que
aniria per llarg i ja veus!, han passat
gairebé vint anys des d’aquella data.
Parles de vuit cantants, però ara en
sou tres.
Efectivament, els primers components
de Barca de Mitjana érem vuit i a poc
a poc es va anar despenjant gent fins
que vam quedar quatre. Encara que,
com he dit abans, tots ens ho passem
molt bé a les actuacions i als assajos,
no cal dir que és dur i vol molt sacrifici,
és per això que alguns han saltat de la
barca. En l’actualitat, els components
que avui la formem som tres: en Jau·
me López, en Joan Botey i jo mateix.
Per què el nom de Barca de Mitjana?
Mira, això ho expliquem moltes vega·
des. Resulta que la Barca de Mitjana
era una embarcació que es construïa a
les drassanes del Maresme, que tenia
entre 19 i 21 metres i que podia carre·
gar 100 tones de pes. Podien dur 5 ma·
riners i un capellà. Aquestes barques
figuren a l’escut de Premià de Mar i vet
aquí que vam escollir el nom d’aquesta
embarcació com a nom del grup.

L’havanera a Premià de Mar es veu magníficament representada pel grup Barca de Mitjana, que
va debutar com a tal a la festa major de l’any 1995. En aquell moment comptava amb vuit membres i s’atreviren a interpretar tres peces al costat del desaparegut edifici del Bellamar. Al llarg
d’aquest temps el grup ha passat per diferents etapes fins a arribar a la formació actual que lidera en Jaume Romaguera.
foto: Xavier Romaguera

Com definiríeu l'evolució musical del
grup durant aquests anys?
Ha canviat molt. Al principi interpretà·
vem les havaneres que coneixíem i els
compositors més clàssics. Però de mica
en mica n’hem anat descobrint de nous
que han fet que avui tinguem un reper·
tori molt més extens i renovat, i també
amb havaneres de pròpia creació.
Què significa l’havanera per als membres de Barca de Mitjana?
Per a nosaltres l’havanera ho és tot. Hi
esmercem moltes hores, perquè ens
agrada amb passió i per això resistim
en aquest món.
Parles de resistència, no es cuida l’havanera avui en dia?
Et diria que molt poc, les emissores de
ràdio no posen havaneres en les seves
programacions habituals. Només, i de
manera exclusiva, ho fan en progra·
mes especialitzats. Si volem que l’ha·
vanera tingui un ressò entre noves ge·
neracions i nous públics no la podem
recloure en espais especialitzats com
si fos una peça de museu. Per exem·
ple, al País Basc es cuida molt l’ha·
vanera, allà agrada molt, nosaltres fa
més de 14 anys que anem a Bermeo i
veiem com aquell públic pot compagi·
nar el fet d’escoltar, per exemple, El último de la fila, i un grup d’havaneres...
Però no tots els grups d’havaneres ho
fan bé...
Efectivament, alguns es posen un jersei
de ratlles i una guitarra a les mans i ja es
pensen que poden cantar; no respecten
l’exigència més mínima per poder donar
una certa qualitat. Això també pot haver
fet una mica de mal a l’havanera. De

tota manera, un dia algú redescobrirà
l’havanera com va passar amb el bolero.
Possiblement serà algú de fora i com en
tantes coses ens faran veure la riquesa
d’allò que tenim. Cal que donem a l’ha·
vanera la importància que es mereix.
I quin és l’origen de l’havanera?
Les havaneres són tonades marineres
originàries de Cuba. Les portaren els
indians, nom amb què es designava la
gent que a finals del XVIII i durant tot
el XIX anaren a “fer les Amèriques”.
Aquests indians, rics o pobres, tornaven
a casa, i escampaven aquesta música de
ritme indolent i gronxadís. Les entona·
ven de taverna en taverna, que era el lloc
on cercaven refugi en dies de tràngol.
Una cantada d’havaneres és més que
un concert?
Sí, és un moment de felicitat cantar tots
plegats amb el públic. En una cantada el
públic no és mai passiu, participa, can·
ta... Fa goig veure com la gent ho passa
bé i comparteix alegria i cants. Sobretot
ara que vivim un moment en què no és
freqüent compartir estones a l’aire lliu·
re. Crec que les noves tecnologies ens

han portat a passar massa hores en acti·
vitats individuals i hem perdut aquelles
ganes de fruir de la conversa i del cant.
Componeu, canteu i editeu discos?
Sí, cal fer de tot. Al principi ens dedi·
càvem a interpretar tota mena d’au·
tors i havaneres, però a poc a poc ens
vàrem atrevir a fer les nostres pròpies
composicions i ara ja hem editat vuit
discos. Cal dir que tots els enregis·
trem amb el màxim rigor i d’una ma·
nera molt professional. No escatimem
en res en el lloguer d’estudis i fins que
no considerem la peça perfecta, no la
donem per vàlida. Podríem dir que
som molt perfeccionistes.
Quins reptes voleu assolir en aquest
vintè aniversari?
El treball “Puros habaneros” data de
l’any 2010, creiem que és hora d’en·
registrar un nou disc i en això estem
treballant. Esperem poder celebrar
aquest vintè aniversari del grup, al fi·
nal de temporada, amb l’edició d’un
nou disc. Serà el novè del grup i comp·
tarà amb algun tema meu i també d’en
Jaume López.

