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“La distinció és mèrit de tots”
Joan Duran, actual president del Club Hoquei en Línia Premià,
nomenat Entitat de l’any 2014, parla sobre el club i els nous reptes

La Festa Major, a punt

Nova aplicació
Premià Actua
Permetrà comunicar
incidències, serà gratuïta
i funcionarà a través de
dispositius mòbils i web

Suport a
les persones
aturades
L’Ajuntament ha contractat
temporalment una
cinquantena de persones
en situació d’atur

Pla de xoc de
400.000 € en
ensenyament
Aquest estiu i el proper curs
es destinaran 400.000€ als
centres escolars i alumnes
del Premià de Mar

L’Espai l’Amistat
es consolida 
Prop de 26.000 espectadors
van gaudir el 2013 de les
activitats que es fan a
l’equipament cultural
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2  PORTADA

“Gràcies a la implicació 
de voluntaris i entitats, 
la Festa Major és un dels 
moments més màgics de 
l’any. Tots ells, destacant 
els de nova incorporació, 
es mereixen un reconeixe-
ment. Bona Festa Major!”

Eloi Maristany
CIU

“Esperem que en aquesta 
Festa Major el respecte i el 
civisme siguin les bande-
res de tots els pirates i els 
premianencs que partici-
pin en els actes que se ce-
lebraran a la nostra vila”.  

Tomás Esteban
PSC

“Desde el Partido Popu-
lar deseamos que paséis 
una buena Fiesta Local 
de San Cristóbal, con ale-
gría, con prudencia y en 
compañía de vuestra fa-
milia y amigos”.

Patrick Cruz
PP

“La Festa Major és el patri-
moni immaterial més impor-
tant que tenim els premia-
nencs i les premianenques. 
Cal fer un marc de protecció 
específica per preservar-ne 
els seus trets característics 
de cara al futur”.

Joan Ribet
CP-PA

“Esperem que la puguem 
gaudir, que arribi a tothom 
i que hi hagi respecte en 
tots els actes. Felicitem els 
voluntaris per la feina tan 
ben feta, amb la qual man-
tenen una festa de qualitat. 
Salut i bona Festa Major”.

Moisès  Sevillano
ICV-EUiA-E

La Festa Major arriba carregada
de propostes 
El desembarcament pirata es farà dimecres 9 de juliol
i diumenge dia 13 hi haurà el castell de focs
El 9 de juliol l’enlairament 
de coets i el pregó donaran el 
tret de sortida oficial a la Festa 
Major, tot i que la nit anterior 
ja s’hauran començat a escal-
far motors amb les primeres 

activitats. Un cop finalitzat el 
pregó, la platja de Bellamar 
acollirà l’esperat desembarca-
ment pirata i el poble passarà 
a mans dels barbarescos fins 
diumenge dia 13, quan seran 
expulsats pels premianencs. 

Novetats per a tothom
La festa d’enguany comptarà 
amb diverses novetats, com 
ara els concursos d’aparadors 
de comerços i de balcons on 
els motius pirates i premia-
nencs en seran el fil conduc-
tor;  la recuperació del concert 
de Festa Major amb el format 
clàssic del Ball de Gala, amb 
l’actuació de l’orquestra Ma-

ravella; la inauguració d’un 
espai d’homenatge i trobada 
de treballadors de Can San-
pere al .MEP (Museu de l’Es-
tampació), que alhora durant 
els dies de Festa Major pro-
gramarà jornades de portes 
obertes; un nou refugi premi-
anenc al carrer Reverend Pa-
radeda, davant del Patronat, 

que se sumarà al ja existent 
campament pirata; i un nou 
joc d’ordinador de pirates i 
premianencs amb les figures 

d’Omar, Martí i Ester, a més 
d’altres elements de marxan-
datge, com ara unes tasses o 
una auca, que es podran ad-
quirir a la botiga de la Festa 
Major. Finalment, entre les 

novetats cal destacar també el 
nou web www.premiapirata.
org, completament renovat, 
que permet una millor visua-
lització de les fotografies , dis-
posa d’un buscador d’actes, 
millora els enllaços cap a les 

xarxes socials i ofereix  infor-
mació sobre la festa i la boti-
ga, així com els nous apartats 
“participa” i “informa’t”.

Actes durant tota la festa
A banda dels actes que s’aniran 
fent cada dia, del 9 al 13 de ju-
liol, els carrers de Sant Antoni, 
Eixample, Miquel Moragas i la 
Plaça de l’Ajuntament es con-
vertiran en el Poble Pescador, 
com a últim reducte premia-

nenc per resistir la invasió pira-
ta. Paral·lelament, els dies 11,12 
i 13 es podrà visitar a l’edifici 
de Can Roure (Jutjat de Pau) 
l’exposició titulada “Moros a la 
costa”, que mostrarà una selec-
ció de gràfics, objectes, i docu-
ments relacionats amb la pira-
teria a les costes del Maresme 
i a la Mediterrània. Els jardins 
de Can Roure també acolliran 
el Petit poble pescador, on es 
faran tallers creatius i activitats 
lúdiques per als més petits. Fi-
nalment, hi haurà el Concurs 
de fotografia de Festa Major i 
el concurs Instagram, que en-
guany es tornarà a celebrar.

Fotos: Esther de Prades,
Pau Morillas, Màrius Torner.
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Ferran Martínez i Toni Oró, els autors dels
himnes dels pirates i dels premianencs
Ferran Martínez i Toni Oró són els creadors dels himnes 
dels pirates i dels premianencs. Ferran Martínez, músic 
compositor, explica que quan els va arribar la proposta teni-
en clar que havien de buscar l’equilibri entre els dos himnes 
i fer possible que tant un com l’altre arribessin a la gent. En 
aquest sentit, van buscar l’element combatiu com a nexe i 
van implicar les entitats i la gent de Premià. Toni Oró es 
va encarregar de la lletra i reconeix que encara s’emociona 
quan sent els himnes durant la Festa Major. Igual que Mar-
tínez, reconeix que l’himne pirata li va resultar més fàcil 
de crear i destaca que a l’hora d’escriure la lletra de l’himne 
premianenc va voler reflectir l’esperit defensor del poble. 

Què cal tenir en compte pel desembarcament
pirata (9 de juliol a les 22 h):
• Respecteu i no mulleu els actors, organitzadors i figures 
durant el desembarcament.
• No utilitzeu aigua prop de l’escenari de la platja de Bella-
mar: la infraestructura està formada per electricitat, micrò-
fons i pirotècnia que es podrien veure perjudicades.
• L’aigua és protagonista, però només es volen mullar els 
que tenen pistola. Respecteu la gent que no en porta.
• Per motius de seguretat, l’accés a la plaça de l’Ajuntament 
serà restringit i només s’hi podrà accedir pel carrer Rectoria 
i Sant Antoni.

Joan Gili, autor del cartell de Festa Major
Per tercer any consecutiu, l’elecció del cartell es va fer a través 
d’un concurs en el qual es van presentar 17 originals. El cartell 
escollit és obra de Joan Gili Fornells, professional indepen-
dent del sector del disseny gràfic que viu i treballa a Premià 
de Mar. Joan Gili explica que quan es va plantejar el cartell va 
pensar en un disseny “que arribés als infants, amb tots els ele-
ments clàssics de la festa i alhora fos un homenatge a totes les 
associacions i entitats, especialment a De Bòlit, que fan pos-
sible que la nostra festa tiri endavant i sigui cada any millor.”

Com vestir-se de pirates o de premianencs:
• Premianencs: pantalons de cotó o pana amb la part inferi-
or recollida, camisa blanca, faixa de color, espardenyes, bar-
ret de palla i mocador al coll.
• Premianenques: faldilla llarga, brusa amb escot de barca, 
faixa o davantal, mocador al coll o al cap i espardenyes.
• Pirates: pantalons bombatxos, camisa ampla de colors 
vius, faixa o cinturó ample, turbant berber, fes o mocador, 
gel·labes, botes o babutxes. Cal evitar al màxim les indu-
mentàries del tipus dels pirates caribenys.

Trobareu tota la programació i novetats de la Festa Major a www.premiapirata.org

Botiga de la Festa Major. Centre Cívic. Carrer Esperança, 19 
A la botiga del Centre Cívic, hi trobareu tots els articles oficials de la Festa Major. Elements per 
guarnir-vos de pirata o de premianenc, com el barret de palla, turbant, faixa, etc. la samarreta 
de la Festa Major 2014 i molts altres articles relacionats amb els pirates i els premianencs.
Horaris de la botiga: 
Del dimecres 2 al diumenge 6: de 18 a 21 h
Del dilluns 7 al divendres 11: d’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Dissabte 12: d’11 a 14 h i de 18 a 23 h
Diumenge 13: de 9 a 14 h

Durant la Festa Major, hi haurà una programació especial de Ràdio Premià de Mar 95.2 FM. Es farà el seguiment dels actes
les 24 hores del dia, des dels estudis de l’emissora amb connexions en directe al carrer.

Escolteu les entrevistes
de Ràdio Premià de Mar
relacionades amb
la Festa Major 
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El dissabte 5 de juliol arriba 
a l’Espai l’Amistat la segona 
sessió del cicle sobre música 
de cinema que va començar 
el passat més d’abril amb el 
concert simfònic que va ofe-
rir Orquest-Art, orquestra sim-
fònica contemporània, dedicat 
al compositor americà John 
Williams. Per a aquesta oca-
sió, el pianista, compositor i 
director musical Xavier Tor-
ras, acompanyat d’un piano 
oferirà una classe magistral 
sobre l’evolució de la història 
del cinema a través dels seus 
compositors. Cinema a dues 
mans és una petita joia per a 
tots aquells amants del setè 
art i de les bandes sonores.

La segona proposta arriba 
uns dies després, el dimarts 8 
de juliol, coincidint amb l’inici 

de la Festa Major. El crèdit de 
Jordi Galceran, dirigida per 
Sergi Belbel, és un dels grans 
èxits de la temporada. La bar-
reja d’aquests dos talents, 
conjuntament amb un repar-

timent de luxe encapçalat per 
Jordi Bosch i Jordi Boixaderas 
fan d’aquesta trama una excel-
lent opció per passar una me-
ravellosa estona al teatre, amb 
estones de riure garantides.

Des del mes de maig, Premià 
de Mar és un dels municipis 
on s’imparteixen els tallers 
anomenats Aprenem, pensats 
per millorar el bagatge lin-
güístic i afavorir l’ús social 
del català, alhora que també 
s’aprenen altres llengües. Els 
tallers, basats en l’intercan-
vi lingüístic, es fan a través 
d’una metodologia innovado-
ra on la lectura i la conversa 
són els eixos principals.

Les sessions d’Aprenem po-
tencien les relacions interge-
neracionals i interculturals ja 
que tothom qui aprèn també 

ensenya, tothom dóna i tot-
hom rep. Per ara, els partici-
pants a Premià de Mar parlen 
català, castellà, francès, italià, 
anglès, alemany i àrab, i per 
tant aquestes són les llengües 
que s’hi poden aprendre.

Els tallers d’intercanvi lin-
güístic Aprenem es fan cada 
dilluns a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras, de 18 h a 
20.15 h. Participar-hi és gratuït 
i les inscripcions són obertes 
tot l’any a través de l’adreça 
electrònica aprenem.premia.
de.mar@gmail.com, sempre 
que hi hagi places disponibles.

Cinema a dues mans i , a l’Espai l’Amistat

Tallers d’intercanvi lingüístic 

Les propostes pel mes de juliol se centren en la continuació del cicle de cinema de música
i teatre amb Jordi Bosch i Jordi Boixaderas

Són gratuïts i faciliten l’aprenentatge de llengües a través de la conversa i la lectura

Jordi Bosch i Jordi Boixaderas en una escena d’El Crèdit

L’Espai l’Amistat s’apropa
als 26.000 espectadors
Durant el 2013 un total de 25.856 espectadors van gau-
dir de les diferents activitats culturals que es fan a l’Es-
pai l’Amistat. L’equipament, inaugurat el gener de 2012, 
va tornar a superar la xifra dels 25.000 espectadors (l’any 
anterior en van ser 25.253) malgrat l’increment de l’IVA 
del 8% al 21% en el preu de les entrades. Comença doncs 
a consolidar públic gràcies a la diversitat d’espectacles 
i a la programació cultural professional de qualitat que 
s’hi està fent.

Al llarg del 2013 es van fer 291 sessions de cinema, 12 de 
teatre professional i 9 de la II Temporada de Música Clàs-
sica, entre d’altres.

D’altra banda, aquest curs prop de 4.000 alumnes dels 
centres escolars premianencs han gaudit dels cicles “Anem 
al teatre”, “Teatre en anglès” i “Espectacles musicals”.

Coral Mardeveus
L’oferta educativa de l’Escola Municipal de Musica ofereix di-
ferents branques, especialitats (sensibilització, instruments, 
llenguatge musical, etc.) i formacions, com ara els cors. El cor 
d’adults Mardeveus neix de la voluntat de pares i mares impli-
cats a l’escola de trobar un espai per cantar, aprendre i gaudir de 
la música. Més informació a corpremia@gmail.com.

El cor Mardeveus durant una actuació

Les sessions es fan cada dilluns a al Biblioteca
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L’èxit dels clics de Playmobil, creats als anys 
setanta, ha comportat arreu del món el naixe-
ment d’associacions que es dediquen a recrear 
grans escenes utilitzant aquestes figuretes de 
mans en pinça i somriure constant. El proper 
mes de setembre, l’espai d’exposicions tem-
porals del .MEP, Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar,  acollirà una mostra de mitja 
dotzena de diorames fets expressament per a 
l’ocasió. Són obra d’Aesclick, una entitat estatal 
d’admiradors dels productes de Playmobil que 
en la seva dècada d’existència ostenta, entre 
moltes altres activitats, el rècord Guinness al 
muntatge de clics més gran del món: van aple-
gar 68.808 figuretes representant un passeig 
per la història de la humanitat.

Aquesta és també la idea que persegueix l’expo-
sició del .MEP, però centrant-se en Premià de Mar. 
La particularitat que farà molt especial aquesta 
mostra és que s’hi veuran uns clics molt propers a 
la història del municipi. D’aquesta manera, el mu-
seu fa un pas més cap a l’objectiu de divulgar la 
història i el patrimoni cultural de Premià de Mar.

Exposició de Playmobil:
a partir del 13 de setembre.
Entrada gratuïta
.MEP - Museu de l’Estampació de Premià de Mar
c/Joan XXIII 2-8 (Antiga Fàbrica del Gas)
www.museuestampacio.org 
www.facebook.com/museuestampacio
www.twitter.com/museuestampacio 

Els dies 7 i 8 de juny va tenir lloc la tercera 
edició de la Mostra de graffiti, una iniciativa de 
la  Regidoria de Joventut per promocionar i di-
fondre l’obra de joves creadors de graffitis. La 
mostra es va fer a la Gran Via (entre els carrers 
Marina i de la Plaça) i en l’edició d’enguany va 
anar acompanyada de diverses novetats com 
ara una exposició de graffitis, una taula rodo-
na on es va parlar sobre l’evolució d’aquest art, 
artistes convidats i actuacions i exhibicions al 
carrer de hip hop i funky a càrrec dels alumnes 
de l’Academia Càsting i de l’Escuela de Baile 
Loli, i una exhibició de cloenda de la mostra a 
càrrec del grup BCN Roller Dance.

Per primera vegada des que es fa la mostra, 
mentre va durar la pintada de  graffitis es va tallar 
la Gran Via al trànsit, fet que va facilitar la tasca 
dels artistes i va permetre als visitants poder-ne 
gaudir amb més comoditat. Alhora, durant el matí 
de diumenge, els infants que s’hi van apropar van 
poder aprendre, acompanyats d’un dels artistes, 
com realitzar el traç de les lletres sobre un mural.

Una de les activitats que es van fer per com-
pletar la mostra va ser un mural de 6 metres 
de llargada que es va pintar al pati del Centre 
Cívic. L’autor va ser Soem Mac, col·laborador 
de l’organització de la mostra, i es va fer amb 
l’objectiu de fomentar el coneixement d’aquest 
tipus d’art, i donar més visibilitat als actes que 
es van fer durant el cap de setmana del 7 i 8 
de juny.

Aquest mes de juny s’han aprovat les 
bases de subvencions per a les enti-
tats que duguin a terme activitats que 
completin o supleixin els serveis de 
competència municipal en els àmbits 
de Cultura i de Joventut.

Poden ser objecte de subvenció les 
activitats culturals que tinguin un in-
terès públic en els àmbits següents: 
promoció de la cultura popular i tra-
dicional catalana; foment de la música 
clàssica; promoció de la música i balls 

populars; promoció de les arts escè-
niques destinades al públic infantil; 
foment de les arts visuals i de l’estu-
di; conservació i difusió del patrimoni 
cultural; i les activitats en l’àmbit ju-
venil que promoguin i millorin la vida 
juvenil i associativa, així com la con-
vivència en el temps del lleure. L’im-
port total destinat a les subvencions 
en Cultura i Joventut serà de 15.900 €. 
Més informació al web municipal: 
www.premiademar.cat.

L’Ajuntament de Premià de Mar se 
suma als actes per commemorar el 
Tricentenari del setge de Barcelona, 
l’11 de setembre de 1714, una data 
que, tot i recordar una derrota, s’ha 
convertit en un símbol de la lluita i 
la voluntat catalana de reivindicar-se 
com a poble. Premià de Mar vol su-
mar-se a l’esdeveniment i per aquest 
motiu des de l’Ajuntament s’ha con-
vocat a totes les entitats per crear una 
comissió que s’encarregarà de deba-

tre i decidir quins seran els actes que 
es faran a la vila.
Actualment, la comissió ja s’ha reunit 
dues vegades i continua oberta a totes 
les entitats que s’hi vulguin afegir. Les 
entitats interessades poden adreçar-se 
a tricentenari@premiademar.cat o al 
telèfon 937529990.

Els clics de playmobil més premianencs
envairan el .MEP
L’exposició es podrà visitar a partir del 13 de setembre i mostrarà uns clics
molt propers a la història de la vila

L’exposició mostrarà clics molt propers a Premià de Mar

Èxit de participació
a la 3a Mostra de graffiti
La mostra es va completar amb diverses novetats
i un mural que es va pintar al Centre Cívic

Subvencions per a entitats
culturals i juvenils

Premià de Mar se suma a la
commemoració del Tricentenari

Mural al Centre Cívic i moments diferents de la mostra de graffiti al carrer
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Primers  Jocs Olímpics Alternatius a Premià 

L’Ajuntament destina 
400.000 € a ensenyament

L’activitat va ser impulsada pel Consell d’Infants i hi van participar 500 nens i nenes

És un pla de xoc per emmarcar dins el programa Premià 
Avança, en aquest cas destinat a alumnes i escoles

El proppassat 12 de juny, el 
camp de futbol  va acollir els 
primers Jocs Olímpics Al-
ternatius, una activitat sor-
gida del Consell d’Infants de 
Premià de Mar adreçada als 
alumnes de 5è i 6è de primà-
ria de les escoles del municipi.

La voluntat d’aquest projec-
te era fomentar la participació 

entre les diferents escoles. Per 
aquest motiu, des de primera 
hora del matí es va organitzar 
una jornada lúdica i esporti-
va, on es van poder  treballar 
valors com la convivència i el 
respecte. Els participants van 
poder gaudir d’activitats dife-
rents a les que acostumen a 
fer en el seu dia a dia. 

L’acte, que simulava la cele-
bració d’uns jocs olímpics no 
competitius,  va reunir uns 
500 infants. Es va iniciar amb 
la presència de l’alcalde,  Mi-
quel Buch, la regidora d’En-
senyament, Roser Roca, i els 
consellers i conselleres esco-
llits com a representants dels 
infants de Premià de Mar. 

Els Jocs Olímpics Alternatius 
van començar amb una desfila-
da d’un grup de nens i nenes 
portant la bandera olímpica i la 
sortida de la torxa, amb els cor-
responents relleus fins a arribar 
al peveter olímpic, moment en 
què van quedar inaugurats.

Tots els alumnes assistents 
van interpretar la cançó “Premià 

ens tracta bé”, sorgida també 
d’un projecte proposat pel ma-
teix Consell d’Infants,  en el qual 
han intervingut totes les escoles.

Durant tot el matí, els in-
fants van poder participar de 
les diferents proves esportives. 
L’acte va finalitzar amb una 
ruixada que va provocar l’en-
tusiasme de tots els assistents.

Aquest estiu i el proper curs 2014-2015 es desti-
naran 400.000€ als centres escolars i alumnes 
del Premià de Mar, una quantitat superior a la 
inicialment prevista. Es tracta d’un pla de xoc 
per a l’ensenyament i el pressupost es repartirà 
entre llibres per als alumnes, a través d’un banc 
de llibres que gestionaran les AMPA (40.000 €); 
un menjador escolar d’estiu per garantir que els 
alumnes amb risc d’exclusió social puguin tenir 
un àpat diari (50.000 €); beques de transport 
per a universitaris o altres estudiants de famíli-

es que tenen dificultats per fer-hi front (20.000 
€); i finalment 290.000 € per a la millora de 
les infraestructures. Referent a aquesta darrera 
quantitat, la Regidoria d’Ensenyament valorarà 
conjuntament amb les escoles quines són les 
prioritats per consensuar com es repartirà.

Aquest pla de xoc de 400.000 € s’emmarca 
dins el programa Premià avança i suposarà un im-
puls important per poder garantir les necessitats 
bàsiques dels infants en edat escolar de Premià de 
Mar, així com també dels centres educatius.

L’Oficina de Català de Premià de Mar informa que el 15 i 16 de setembre es faran les inscripcions 
dels antics alumnes. Les persones que no hagin fet mai un curs i no puguin acreditar quin nivell 
de català tenen, hauran de fer una prova de col·locació, el 8 o el 9. Les inscripcions del torn ge-
neral es faran del 17 al 19 de setembre.
Més informació a c/Torras i Bages, 16, telèfon 93 754 86 91. www.cpnl.cat/maresme.

Aquest any l’Escola Bressol Municipal ha posat en marxa el projec-
te L’Hora del Cafè, un espai de trobada que permet la reflexió i el 
diàleg pensat perquè els pares puguin compartir vivències i dub-
tes. Les sessions tenen una periodicitat mensual i estan dinamit-
zades per les mestres del Centre. Els temes es planifiquen a partir 
de necessitats o inquietuds detectades i fins ara s’hi han tractat as-
pectes com ara els límits, la son o l’alimentació. Els propers temes 
previstos seran el control d’esfínters (com i quan treure els bol-
quers) i com afrontar el pas de l’escola bressol a l’escola ordinària.

D’altra banda, l’AMPA de l’Escola Bressol també col·labora 
des de diverses vessants com ara la realització del taller de 
música;la participació en les festes que es celebren al llarg del 
curs; una xerrada sobre primers auxilis o la millora del blog del 
centre bressolpremiademar.blogspot.com en el qual les mestres 
van penjant material del dia a dia dels infants.

Nous cursos de català per a adults al setembre

Nous espais de participació
a l’Escola Bressol

Les sessions es fan un cop al mes

A l’esquerra, els consellers i conselleres amb l’alcalde i la regidora d’ensenyament. A la dreta, moment de les proves

FOTO: ESTHER DE PRADES 
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Nova aplicació perquè els ciutadans
puguin comunicar incidències

Ràdio Premià de Mar, exemple
en un estudi brasiler sobre
comunicació 

 funcionarà a partir del 15 de juliol i estarà disponible
per a dispositius amb sistema Android i iOS i a través de la seva pàgina web

L’autor de l’estudi, Marcelo Cancio, va visitar
les instal·lacions de l’emissora municipal
per conèixer de prop el seu funcionament

El ple municipal aprova la proposta de la Comissió del
Nomenclàtor referida a una part de la plaça de Calasparra

El 15 de juliol l’Ajuntament 
posarà en marxa la nova apli-
cació gratuita Premià Actua, 
que permetrà que els ciuta-
dans puguin comunicar, des 
de qualsevol dispositiu mòbil 
o tauleta amb el sistema An-
droid o iOS o des de la pàgina 
web www.premiactua.cat, les 
incidències que detectin a la 
via pública. 

D’aquesta manera, els ciuta-
dans podran comunicar directa-
ment a l’Ajuntament totes aque-
lles incidències relacionades 
amb la neteja viària i recollida 

de la brossa, avaries d’enllu-
menat públic, neteja de plat-
ges o senyalització viària. En 
el moment de comunicar una 
incidència, l’usuari escollirà 
de qui tipus es tracta i, si ho 
vol, podrà afegir-hi una foto-
grafia o una explicació. Si la 
incidència es comunica des 
d’un dispositiu mòbil i des del 
mateix lloc dels fets, l’aplica-
ció en farà la geolocalització a 
través de Google Maps.

Un cop s’hagi comunicat 
una incidència, l’usuari podrà 
saber en tot moment en quin 

estat es troba i serà informat 
a través de notificacions de 
l’inici de la gestió i de la reso-
lució del problema. 

L’aplicació es pot descarre-
gar directament a través dels 
enllaços corresponents de la 
pàgina web www.premiac-
tua.cat,  així com als portals 
de descàrrega d’aplicacions 
d’iPhone (Apple Store) i An-
droid (Google Play). Els usu-
aris que vulguin fer ús de 
l’aplicació a través del web 
s’han de registrar com a usua-
ris del servei.

La nova aplicació Premià 
Actua suposa un pas endavant 
en la millora de les relacions 
entre l’Ajuntament i els ciuta-
dans i se suma a les diverses 
accions que s’estan portant a 
terme des de l’aprovació del 
Reglament de govern obert i 
participació ciutadana.

El passat mes de maig va visitar les instal·lacions de Ràdio Pre-
mià Marcelo Cancio, professor de la Universitat de Matto Gros-
so do Sul de Campo Grande, al Brasil. Marcelo Cancio, que va 
treballar 20 anys a la TV Morena, filial de la TV Globo a Matto 
Grosso do Sul, ha publicat un llibre titulat Teleperiodismo al des-
coberto on explica la necessitat de la responsabilitat social en el 
periodisme audiovisual. 

En aquests moments està realitzant un estudi sobre els siste-
mes de comunicació públics de proximitat i va escollir Premià 
de Mar per les particularitats del seu marc comunicatiu. Acom-
panyat per la regidora de comunicació, Olga Safont, va visitar 
Ràdio Premià de Mar.  Marcelo Cancio es va mostrar molt in-
teressat per la gran quantitat de voluntaris que d’una manera 
lliure poden fer els seus programes a l’emissora i va remarcar 
que els programes són un producte de la gent, dels seus valors 
i que formen part de l’accés de la ciutadania als mitjans públics.

També va poder comprovar les particularitats del web muni-
cipal i del butlletí municipal Vila Primilia, així com de l’ús de 
les xarxes socials. El professor Marcelo Cancio posarà com a re-
ferent en el seu estudi el sistema de comunicació premianenc.

Descarrega
l’app per
Iphone

Descarrega
l’app per
Android

La regidora de comunicació i l’autor de l’estudi

El ple del mes de juny va apro-
var que l’espai existent entre el 
carrer de la Mercè i el torrent 
de la Fontsana passi a anome-
nar-se plaça de Cehegín. La fins 
ara anomenada plaça de Calas-
parra, en honor a la ciutat ager-
manada amb Premià de Mar, 
està dividida en dos àmbits pel 
carrer de la Mercè. Arran del 
suggeriment de la Comissió 
del Nomenclàtor, la plaça de 
Calasparra se circumscriu a la 
part de baix i la part de dalt por-
tarà per nom plaça de Cehegín, 

ciutat que també està agerma-
nada amb Premià de Mar.  La 
proposta de la Comissió es va 
fer en reconeixement a l’apor-
tació que han fet els murcians 
a la configuració actual de la 
població de Premià de Mar. L’11 
de juliol, a les 19 hores, aprofi-
tant la visita a Premià de Mar 
d’un grup de teatre de Calas-
parra, es descobrirà, a la plaça 
que porta el mateix nom, una 
placa  al·legòrica a l’agerma-
nament amb els municipis de 
Calasparra i Cehegín.

La Comissió del Nomen-
clàtor d’Espais Públics i 
Equipaments de Premià de 
Mar és un òrgan assessor i 
participatiu que entre altres 
funcions té les de proposar 
noms adequats per als espais 
i equipaments pendents de 
denominació i, si escau, de 
modificació dels ja existents. 
La Comissió està formada 
per representants de tots els 
grups municipals, a més de 
4 representants de la societat 
civil premianenca.

S’aprova la denominació
de la plaça de Cehegín

FOTO: JOSEP JANER 

Plaça de Cehegín, entre el carrer Mercè i Torrent Fontsana
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Telèfons d’interès

Telèfons d’urgències i emergències

Oficina Municipal d’Informació 93 752 91 90
al Consumidor
Fax Ajuntament 93 741 74 25
Organisme Gestió Tributària (ORGT) 93 472 91 03
Serveis personals Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Centre Cívic 93 752 99 90
Medi Ambient 93 752 27 11
Esports i OIAE (Pavelló) 93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar 678 42 86 32
Piscina Municipal 93 754 90 56
Oficina de Català 93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm 93 752 25 25
Museu d’Estampació Tèxtil 93 752 91 97
Biblioteca Municipal 93 751 01 45
Escola Municipal de Música 93 752 27 73
Fundació CRAM 93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres 93 752 05 14
Taxis Premià 93 752 57 57
Taxi adaptat 617 088 363
Correus i Telègrafs 93 752 26 93
Creu Roja 93 752 24 95

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

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

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

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

GAS NATURAL (urgències) 900 75 07 50

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

SECE-MOSECA (enllumenat públic) 93 398 71 61

Deixalleria 93 751 27 66

Farmàcies de guàrdia > Juliol 2014
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. c/ 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 Lorente. Joan Prim, 84.T. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell. Sant J.B. de la Salle, 6.T. 93 754 76 66 66

Juliol 2014
1 Rodríguez
2 E.Viayna
3 E.Gaza
4 A.Buenache
5 J.Pueyo
6 J.Pueyo
7 P.Viayna
8 G.Barniol
9 G.Rosell
10 E.Garcia
11 E.Viayna
12 Rodríguez
13 Rodríguez
14 E.Gaza
15 A.Buenache

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

Dies i farmàcies de guàrdia

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
93 741 74 00
Horari d’hivern (16 de setembre-15 de juny):
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

L’alcalde escriu

Editorial

Quan escric aquestes ratlles ja fa dies que respirem aires de Festa Major, 
que cada cop tenim més a prop. Des de la Regidoria de festes, la Comis-
sió de la Festa Major i un munt de voluntaris, fa mesos que es treballa 
intensament per tenir-ho tot enllestit quan arribi el moment. Una vegada 
més, vull agrair la gran tasca de totes aquelles persones que de manera 
desinteressada fan possible que, any rere any, tots puguem gaudir de la 
nostra festa, que amb el pas del temps ha aconseguit anar més enllà i s’ha 
convertit en un referent a les poblacions i comarques veïnes.

Premianencs i pirates, us convido a tots a partici-
par al màxim de la nostra Festa Major i a viure’n 
intensament cada moment, sense oblidar el ci-
visme i el respecte als altres. Sens dubte, són uns 
dies molt especials que conviden grans i petits a 
passejar pel poble, recorre’n tots els racons i re-
trobar-se amb amics i veïns.
Molt bona Festa Major!

En aquest número de Festa Major ens fem ressò de l’esperit lúdic, de participació i d’igualtat social que vivim aquests dies.
També pren importància en aquesta edició les notícies que fomenten la participació ciutadana: un aspecte fonamental en la manera de governar conjuntament 

amb la ciutadania. Informem d’una nova eina  de  les noves tecnologies de la informació aplicades a la participació. Aquesta nova aplicació, anomenada Premià 
Actua, se suma a les eines ja existents i pretén facilitar la comunicació directa amb  l’Ajuntament, des d’un aplicatiu del nostre telèfon mòbil. El procés educatiu 
que implica aprendre a donar i rebre informació, debatre, participar en la presa de decisions i en el seguiment de la gestió pública, enforteix la democràcia.

I si la participació és un factor clau en la gestió diària de la comunitat, també ho ha de ser la justícia social i el reforçament del nostre sector més 
fràgil. En aquest àmbit, destaquem el pla de xoc  a l’ensenyament, adreçat als centres escolars i alumnes de Premià de Mar: La creació d’un banc de 
llibres que gestionaran les AMPA,un menjador escolar d’estiu, per garantir que els alumnes amb risc d’exclusió social puguin tenir un àpat diari, i 
beques de transport per a universitaris o altres estudiants de famílies que tenen dificultats per fer-hi front. Malauradament per a moltes famílies el 
més important ja no és garantir una educació de qualitat per als fills, sinó la simple alimentació. La igualtat i la no segregació per cap motiu, inclòs 
l’econòmic, ha de continuar essent un dels pilars fonamentals de la nostra societat.
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Agenda d’activitats juliol
Dimecres 2
La porta de l’escenari…
a la biblioteca
Projecció de l’obra Mar i Cel amb 
els comentaris d’Octavi Egea.
18 h, a la Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.

Dissabte 5
Visita guiada al Museu
Activitat gratuïta. 
12 h, al MEP.
Ho organitza: MEP

Cinema a dues mans
Repassa la millor música de ci-
nema de la història.
El concert “Cinema a dues mans” 
pretén acostar l’espectador a la 
música de cinema des d’un punt 
de vista diferent: el compositor.
Preus: 11 € el dia del concert /
9 € venda anticipada.
21.30 h, a l’Espai l’Amistat. 
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Dimecres 16
L’hora del conte:
Un univers de contes
18 h, a la Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.

Dijous 17
Presentació del llibre
“La niña que hacía hablar
a las muñecas” de Pep Bras
L’escriptora Marta Romera acom-
panyarà l’autor. Presentarà l’acte 
Eloi Maristany, regidor de Cultura.
20 h, a la Biblioteca Martí Rosse-
lló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.

Lliga fotogràfica 
Tema: pesca. 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. 

Divendres 18
Ballada de sardanes
Amb la cobla Mediterrània.
22 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Amics de
la Sardana.

Dissabte 19
Visita guiada al Museu
Activitat gratuïta. 
12 h, al MEP.
Ho organitza: MEP

El bon doctor
Teatre amateur amb la compa-
nyia Kampikipugui
KampiKipugui posa en escena 
aquesta comèdia, en què Neil 
Simon porta al teatre divertits 
contes curts d’Anton Chejov, on 
l’escriptor no pot parar d’escriu-
re, història rere història, uns 
personatges que ens mostren la 
fragilitat de la condició huma-
na amb tota la seva tendresa i 
duresa, mitjançant l’humor i la 
reflexió.
Un còctel de sensacions no apte 
per a persones avorrides.
Preus: 6,50 € el dia del concert /
5,50 € venda anticipada.
21.30 h, a l’Espai l’Amistat. 
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Diumenge 20
Demostració d’estampació
Activitat gratuïta. 
12 h, al MEP.
Ho organitza: MEP

Dimecres 23
JOVSITE. Projecte guanyador
de l’Ajuntament Jove 2014 
Cinema: Divergent
19 h, a l’Espai l’Amistat.
Entrada solidària.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar

JOVSITE. Projecte guanyador
de l’Ajuntament Jove 2014 
Festa de l’Escuma amb DJ
De 22 h a 24 h, a l’Escola La Lió.
Entrada solidària.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar.

Dijous 24
JOVSITE. Projecte guanyador
de l’Ajuntament Jove 2014 
Guerra de l’aigua amb DJ 
D’11 h a 13 h, a la plaça Nova.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar.

JOVSITE. Projecte guanyador
de l’Ajuntament Jove 2014 
Cinema: El Diari de Noa
19 h, a l’Espai l’Amistat.
Entrada solidària.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar

Divendres 25
Ballada de sardanes
Amb la cobla Sabadell.
22 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Amics de
la Sardana.

JOVSITE. Projecte guanyador
de l’Ajuntament Jove 2014 
Discoteca. Festa blanc i negre
De 22.30 h a 2 h,
a l’Espai l’Amistat.
Entrada solidària.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar.

Dissabte 26
Visita guiada al Museu
Activitat gratuïta. 
12 h, al MEP.
Ho organitza: MEP

JOVSITE. Projecte guanyador
de l’Ajuntament Jove 2014 
Chill Out
De 18 h a 20 h,
a l’Espai l’Amistat.
Entrada solidària.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar.

JOVSITE. Projecte guanyador
de l’Ajuntament Jove 2014 
Discoteca. Festa hawaina
De 22.30 h a 2 h,
a l’Espai l’Amistat.
Entrada solidària.
Ho organitza: Ajuntament
de Premià de Mar.

Diumenge  27
Demostració d’estampació
Activitat gratuïta. 
12 h, al MEP.
Ho organitza: MEP

PROGRAMACIÓ CINEMA
Consulteu webs: 
www.elpatronat.org
www.espailamistat.cat

EXPOSICIONS
Traços
Exposició col·lectiva de pintura 
dels tallers Traç.
Del 18 al 27 de juliol, a la Sala
Premiart.
Ho organitza: Associació
d’Artistes Plàstics
de Premià de Mar.

Exposició temporal
“El tissatge tradicional”
Fins el 7 de setembre, al MEP
Durant el mes d’agost el Museu 
romandrà tancat per vacances.
Ho organitza: MEP

L’estampació tèxtil
Un recorregut per la història, la 
ciència, la tècnica i l’art d’estampa-
ció des del segle xviii fins a l’actu-
alitat, al Museu de l’Estampació.
Ho organitza: MEP

L’arqueologia de Premià
Una selecció de troballes que 
ens parla del passat romà i iber 
de la vall de Premià.  
Ho organitza: MEP

Entrada solidària
Per accedir als actes del progra-
ma Jovsite caldrà aportar ma-
terial higiènic personal (sabó, 
xampú, pasta de dents, raspalls 
de dents, colònia, etc.) o tiretes.
Preu mínim: 1,50 € en material.
Tot el material anirà destinat 
a CÀRITAS de Premià de Mar.

Pots consultar
tota la programació
de la Festa Major a

www.premiapirata.org
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Els alumnes i les escoles de Premià de Mar,
una prioritat important
Recentment, des de l’equip de govern hem tirat en-
davant un pla de xoc de 400.000 € que es destinaran 
íntegrament a les escoles i als alumnes de Premià de 
Mar durant aquest estiu i el proper curs 2014-2015. 
D’aquesta manera, es podrà garantir, a través d’un 
menjador d’estiu per al qual s’han previst 50.000 €, 
que els nens i nenes amb risc d’exclusió social rebin 
un àpat diari amb els nutrients i aliments necessaris; 
les escoles rebran una ajuda per als llibres que ne-
cessiten, ja que s’han previst 40.000 € per a aquest 
concepte que es gestionaran a través de les AMPA 
segons els programes dels bancs de llibres; també 
es facilitarà, amb un total de 20.000 €, el transport 
als estudiants (inclosos els d’estudis  universitaris) 
que s’han de desplaçar per poder assistir a classe i 
tenen dificultats per fer front a aquesta despesa; i fi-
nalment es dedicaran 290.000 € a diverses accions  
per millorar infraestructures de les escoles.

Aquests 400.000 € permetran garantir, durant les 
vacances i durant el proper curs, les necessitats bàsi-
ques dels infants de Premià de Mar en edat escolar i 
alhora permetran una quantitat important de millo-
res als centres, la majoria de les quals es faran durant 
l’estiu, per evitar interferir en el ritme escolar.  Hem 
pogut tirar endavant aquest pla amb molt d’esforç, 
però conscients que aquesta és una de les prioritats 
més importants d’aquest moment, coincidint també 
amb alguna proposta per part d’algun partit de l’opo-
sició, com és el cas d’ICV-EUiA-E, que vam conside-
rar extremadament tímida en relació a les necessitats 
actuals de les nostres escoles i dels nostres alumnes.

Crida Premianenca reclama un passeig marítim
entre Premià i Vilassar
Crida Premianenca i la CUP de Vilassar de Mar han fet 
durant aquest mes de juny una campanya a favor de la 
recuperació del camí marítim entre les dues poblacions.

La campanya pretén sensibilitzar la població de 
la necessitat d’arranjar aquest camí arran de mar i 
convertir-lo en un vial senyalitzat per anar-hi a peu 
i amb bicicleta. Les dues formacions han dissenyat 
una campanya gràfica amb cartells creats per la dis-
senyadora premianenca Esther Méndez on es poden 
veure dos personatges que representen una premia-
nenca i un vilasserenc que volen estar units.

La campanya ha comptat també amb una acció que va 
consistir d’una banda a marcar els metres que manquen 
per finalitzar el passeig entre una i altra població; i de l’al-
tra, en l’espai on actualment no hi ha ni camí ni passeig, 
s’hi clavaren estaques amb el cartell reivindicatiu.

El punt àlgid de la campanya va ser dimecres 18 de juny 
quan, a nivell institucional, els dos grups municipals Cri-
da Premianenca van presentar al Ple una moció dema-
nant que s’iniciïn els treballs de recuperació d’aquest espai 
natural de connexió entre ambdues viles. La moció va ser 
aprovada per tots els grups municipals i Crida premia-
nenca celebra la unanimitat política en aquesta qüestió.

Amb tot, Crida Premianenca i la CUP pretenen 
reobrir el debat sobre la necessitat de poder recu-
perar i conservar aquest espai natural, tant pel seu 
valor mediambiental com per les possibilitats de co-
municació i d’esbarjo que ofereix, ja sigui per passe-
jar, practicar esport o desplaçar-se entre poblacions.
Podeu trobar més informació a:
www.cridapremianenca.cat

Aposta per l’ensenyament 
Aquest any, des del govern municipal ens vam proposar 
atendre de manera prioritària aquells sectors que més 
necessiten la solidaritat de tots com a conseqüència de 
la crisi, incrementant les ajudes sense reduir serveis i 
qualitat a la resta.

Com Ajuntament, a l’última modificació pressupos-
tària es van preveure actuacions en infraestructures 
d’escoles, per un valor de 136.000 €, per tant, en aquest 
primer pas, ja s’estava actuant en una de les vies.

A partir d’aquí hem treballat en planificar actuacions 
per cobrir les necessitats d’alumnes en situació de risc i 
en materials docent per millorar la qualitat de l’ensenya-
ment. Es va aprovar una partida nova de 224.000 € a 
sumar a l’anterior, i els 40.000 € ja previstos en llibres, 
són un total de 400.000 € destinats a l’ensenyament per 
a aquest any.

Apostem decididament per l’ensenyament, per la 
qualitat dels materials docent i per les instal·lacions i 
pels alumnes. I això ho fem des de la responsabilitat de 
govern municipal malgrat les lleis aprovades pel govern 
de Rajoy. Lleis pensades per anul·lar les competències 
dels ajuntaments, que deixen sense serveis  les persones 
i sense que el govern estatal no els assumeixi. Ho tenim 
molt clar, el PP pot treure competències als ajuntaments 
però els ajuntaments no deixarem de donar serveis per-
què els problemes dels ciutadans no desapareixen. Som 
veïns i ens preocupen pels nostres veïns.

Per últim, desitjar-vos una molt bona Festa Major, pi-
rates i premianencs. Us demanem la vostra activa parti-
cipació i col·laboració perquè sigui una festa feta des del 
respecte i la solidaritat.

La pressió de la Coalició aconsegueix
la inversió a les escoles de Premià
Com us vam explicar al nostre article anterior, la 
nostra Coalició va fer una proposta a l’equip de go-
vern per tal que invertís 595.000 euros a les escoles 
públiques, ja que en un principi el govern de CiU i 
PSC no tenia previst cap inversió. Arran de la nostra 
demanda i del treball de les AMPA i equips direc-
tius de les escoles públiques, s’ha aconseguit canvi-
ar l’opinió del govern, ja que aquest ha anunciat que 
destinarà 400.000 euros a les escoles de Premià.

Hem de recordar, tal com figurava a l’últim nú-
mero del Vila Primilia, que el govern de CiU-PSC 
aquest any només havia fet actuacions anecdòti-
ques, si les comparem amb el reclamat pels centres. 
Per exemple, si un col·legi vol solucionar un pro-
blema de claraboia de les classes des de fa 25 anys 
o arranjar el pati per evitar que els alumnes es facin 
mal amb les pedres que hi ha, l’Ajuntament només 
repara unes goteres i evita que les finestres se les 
mengin els tèrmits; important, però del tot insufici-
ent. A una altra escola on els alumnes de cicle supe-
rior no tenien aigua calenta als lavabos, fet que fins 
i tot denuncia l’acta de l’inspector de Sanitat de la 
Generalitat, i que tenien problemes amb la caldera, 
l’equip de govern va invertir només en un porter au-
tomàtic, una cartellera i en un, sí només un, radia-
dor. Esperem que totes les demandes dels col·legis 
quedin ara si resoltes amb l’actuació anunciada. 

La nostra Coalició continuarà lluitant per millorar 
l’educació pública del nostre municipi, ja que sem-
pre hem pensat que sense una escola pública i de 
qualitat no hi ha igualtat ni democràcia.

Por el buen camino: por fin empezamos
a bajar los impuestos 
El Gobierno del PP hace la Reforma Fiscal para di-
namizar el crecimiento y la creación de empleo y la 
competitividad. Supone una reforma para compen-
sar los sacrificios de los españoles y favorecer el ahor-
ro y la inversión. Ahora el sistema tributario es un 
sistema mucho más equitativo. Los tipos del impues-
to sobre la renta de las personas físicas, se rebajarán 
a partir del 1 de enero de 2015. Tendrá una mayor 
rebaja para las rentas medias y bajas y beneficios 
sociales para las familias, con una rebaja media del 
12,50%. El 72% de los declarantes, con rentas inferi-
ores de 24.000 euros, tendrán una rebaja media de 
23,5%. Se simplifica el IRPF reduciendo los tramos a 
5 de los 7 actuales. Se baja la fiscalidad para las rentas 
del trabajo. Se reclasificarán los productos sanitarios 
para cumplir con la sentencia de Europa que obliga 
a España a elevar al tipo general del 21%. Supone un 
fuerte aumento de los mínimos familiares, hasta el 
32%. Habrá nuevas ayudas a la familia y a las per-
sonas con discapacidad. Se mejoran las deducciones 
fiscales: 1.200 euros anuales a las familias con niños 
con discapacidad. Para el 2016 la rebaja del IRPF 
para las rentas menores de 18.000 euros al año será 
del 30%. Se mantiene la ayuda para las madres traba-
jadoras y se crean nuevas figuras de protección social. 
El objetivo de la bajada en el Impuesto de Sociedades 
es que haya una mejora de la competitividad. Como 
consecuencia de la bajada del IRPF 20 millones de 
contribuyentes en 2015 contarán cada mes con más 
renta disponible. La rebaja fiscal global dará lugar a 
un aumento del PIB del 0,55% en 2015-2016.

Barri de Llevant, aparcament 
Volem expressar el nostre malestar per la manca 
d’aparcament que tenim al nostre poble, ens cen-
trem al barri de Llevant. Cada vegada ens pinten 
més graelles grogues i passos de vianants. Ja sabem 
que és per facilitar el gir per entrar als carrers, però 
pensem que no cal treure l’aparcament de mig car-
rer, com és el cas del carrer Sant Pere: una plaça tre-
ta pel pas de vianants, una altra per la graella i ara 
dues més per motocicletes en fila,  en total quatre 
places d’aparcament menys a la cantonada amb Joan 
Prim. En canvi, hem demanat en diverses ocasions 
un aparcament per a motocicletes al carrer Sant 
Francesc, perquè el que hi ha està sobresaturat,  i 
en lloc de fer això ens han pintat dues places d’apar-
cament per a zona de càrrega i descàrrega que, per 
cert, no es fa servir, perquè en aquest indret l’empre-
sa fa servir l‘accés que té al Camí Ral. També es va 
demanar que es fes una revisió de guals, ja que n’hi 
ha molts al nostre barri. Voldríem que es posessin 
al dia perquè hi ha moltes plaques molt velles i que 
no estan degudament senyalitzades, però segueixen 
amb el desnivell a la vorera, la placa posada i el terra 
pintat, i això implica malentesos i confusions. Cada 
vegada que s’arregla algun carrer es perden places 
d’aparcament, com per exemple ha passat al carrer 
Unió o al carrer Sant Miquel. No tothom té mitjans 
per pagar un pàrquing. Creiem que si es fes una 
bona reorganització de l’espai, tots hi sortiríem gua-
nyant ja que el Barri de Llevant suporta molts dels 
cotxes del nucli antic, que hi vénen a aparcar, a més 
dels cotxes dels veïns barri mateix.
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L’Ajuntament continua
incentivant la contractació
de persones aturades
Una cinquantena de persones en situació d’atur hauran
treballat temporalment a l’Ajuntament durant el 2014
Des del mes de desembre i 
fins a primers del 2015, més de 
50 persones en situació d’atur 
hauran treballat de manera 
temporal per a l’Ajuntament. 
Es tracta de persones amb for-
mació o experiència diversa 
que gràcies a diferents convo-
catòries de plans d’ocupació 
de la Generalitat de Catalunya 
o de la Diputació de Barcelona 
hauran pogut desenvolupar 
diferents tasques de suport 

o de manteniment durant 
un període de temps. Com 
a exemples de les feines que 
s’han fet o que encara s’estan 
fent a través d’aquests plans 
d’ocupació hi ha la realització 
de millores de l’accessibilitat 
de carrers i voreres, arranja-
ments de parcs i jardins, alfa-
betització digital, promoció de 
l’esport local, suport a l’Escola 
Bressol, promoció del comerç 
local o d’activitats culturals, o 

manteniment d’instal·lacions 
municipals, entre d’altres. En 
alguns casos els treballadors 
han rebut, paral·lelament, 
formació acadèmica relacio-
nada amb les tasques que han 
desenvolupat.

L’Ajuntament, amb la vo-
luntat de poder facilitar la 
contractació laboral, continu-
arà participant en totes les 
convocatòries de plans d’ocu-
pació que vagin sorgint.

Els usuaris gaudeixen de bonificacions a la taxa
de la brossa a partir de les 2 utilitzacions anuals

Prèviament a la seva aprovació, demana als veïns
i titulars dels locals que diguin la seva

Durant el mes de maig, un total de 146 veïns van fer ús de la dei-
xalleria mòbil que cada dissabte s’instal·la en un indret del poble. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar que els ciutadans es puguin 
desprendre d’aquells residus que no es poden llençar al contenidor.

Els residus que es van portar amb més quantitat a la deixalleria 
mòbil durant el primer mes de funcionament van els residus d’apa-
rells elèctrics i electrònics (RAEE), roba usada, fustes i ferralla.

Per fer ús de la deixalleria mòbil s’ha de portar  la targeta 
d’usuari que s’utilitza per a la deixalleria La Suïssa, ubicada al 
Polígon Industrial La Suïssa de Premià de Dalt.  Cal recordar 
que, tal com estableix l’Ordenança fiscal núm 4.7 referent a la 
taxa per recollida, tractament i eliminació de residus urbans 
domiciliaris, fer ús de la deixalleria comporta una bonificació 
en la quota de la taxa de la brossa. Aquests descomptes s’apli-
quen tant als usaris de la deixalleria La Suïssa com als de la dei-
xalleria mòbil. En funció de l’ús que se’n faci, els descomptes 
que s’apliquen són els següents:
• De 0 a 2 utilitzacions anuals: 0%
• De 3 a 6 utilitzacions anuals: 5%
• De 7 a 10 utilitzacions anuals: 10%
• D’11 a 14 utilitzacions anuals: 15%
• A partir de 15 utilitzacions anuals: 20%
Horaris i properes ubicacions: 
La deixalleria mòbil funciona cada dissabte des de les 10 del matí 
fins a les 8 del vespre (excepte de 14.30 a 15.30, que està tancada). 
La ubicació prevista durant els propers mesos serà la següent:
Dissabtes del mes de juliol: Gran Via / av. Roma
Dissabtes mes d’agost: Gran Via / plaça Dr. Ferran

L’ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses d’esta-
bliments de restauració estableix quins són els requisits que ha 
de complir un bar, restaurant o similar en cas que vulgui dis-
posar d’una terrassa exterior que ocupi part d’un carrer o plaça. 
Els establiments que vulguin fer aquest tipus d’ús privat de l’es-
pai públic han de tenir la llicència municipal corresponent, que 
s’atorga a aquells locals que compleixen amb la normativa vigent.

L’actual ordenança vigent fins ara s’ha d’actualitzar i l’Ajunta-
ment, abans d’aprovar-la a través del ple municipal, ha volgut co-
nèixer les opinions dels titulars dels establiments i dels veïns. Per 
aquest motiu, ha posat en marxa un procés perquè tothom hi pugui 
dir la seva. Els canals que ha posat a disposició dels ciutadans són 
un formulari al web municipal, l’adreça de correu electrònic parti-
cipacio@premiademar.cat i una sessió en la qual es va convidar un 
grup de veïns i veïnes escollits aleatòriament del Padró Municipal.

L’esborrany de la primera proposta per a la nova ordenança es pot 
consultar a través del web municipal: http://www.premiademar.cat/
ordenanca-terrasses. Les aportacions es podran fer fins al dia 7 de juliol.

146 persones van fer ús de
deixalleria mòbil el primer
mes de funcionament

L’Ajuntament prepara una
nova ordenança reguladora
de terrasses

L’ordenança estableix els requisits per disposar d’una terrassa
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Anunci oficial
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 5 de març de 2014 va aprovar 
inicialment el “Projecte de les obres i instal·lacions dels vestidors del camp de 
futbol municipal” exposant-lo al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 21.03.14, al tauler d’anuncis i a la 
web municipal als efectes d’informació pública i va quedar aprovat definitiva-
ment en data 06.05.14 en no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions.

La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 8 de maig de 2014

Miquel Buch i Moya. Alcalde

Ple ordinari del 21 de maig
Els punts que es van tractar durant el ple van ser els següents: 

SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS - Secretaria General
Aprovació informe LRSAL. Sol·licitud delegació de competèn-
cies a la Generalitat de Catalunya. Aprovat.

SERVEIS CENTRALS
Compliment clàusula 12 del plec de condicions del contracte de con-
cessió administrativa aparcament soterrani “Can Boter”. Aprovat.

SERVEIS ECONÒMICS
Intervenció
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 31.03.14.Aprovació 
Marc Pressupostari 2015-2017. Informació al Ple execució pres-
supostària 1r trimestre 2014

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Bar-
celona, confirmació i clarificació de l’abast dels anteriors acords 
de delegació. Aprovat. 

SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoció econòmica
Festius d’obertura autoritzada de caràcter local. Aprovat.

SERVEIS TERRITORIALS - Salut pública
Aprovació renovació adhesió al conveni entre l’Agència Catala-
na de Residus i Ecovidrio SA. 2013-2018. Aprovat. 

MOCIONS
Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA-E i CP-PA per 
sol·licitar la implicació del consistori en la celebració de la pri-
mera onada multireferèndum el 25 de maig de 2014. Denegada.

Moció alternativa presentada pels grups municipals CIU i PSC-
PM per sol·licitar la implicació del consistori en la celebració de la 
primera onada multireferèndum el 25 de maig de 2014. Aprovada.

Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA-E i CP-PA
sobre el projecte de Barcelona World. Denegada. 

Moció presentada pels grups municipals CiU i PSC-PM de su-
port a “Somescola” i contra l’aplicació de la “Llei Wert”. Aprovada.

Moció presentada pel grup municipal CiU i PSC-PM per a la
continuïtat de la Cooperació Municipal al Desenvolupament a 
Catalunya i de rebuig a la Llei 27/2013 de racionalització i sos-
tenibilitat de l’administració local LRSAL. Aprovada. 

Ple extraordinari 28 de maig
Durant el ple es va tractar un únic punt:
SERVEIS TERRITORIALS - Planejament i gestió urbanística
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Pre-
mià de Mar per a la definició de l’ocupació i l’ús del subsòl i 
ordenació de l’espai lliure (zona verda) situat al nord del Museu 
de l’Estampació (plaça Salvador Moragas i Botey). Aprovat.

Per ampliar la informació sobre els plens del mes de maig:  
• Resum del ple: www.premiademar.cat/resum-ple-21maig2014
• Crònica elaborada per Ràdio Premià de Mar:
   www.premiademar.cat/cronica-ple-21maig2014
• Actes plenàries: www.premiademar.cat/actesplenaries
Si voleu rebre per correu electrònic tots els resums del ple
municipal, escriviu a premsa@premiademar.cat.

Escaneja aquest codi QR
per llegir el resum del ple

Petició perquè Can Sanpere
sigui declarat Bé cultural
d’interès local
L’Ajuntament trasllada a la Generalitat la petició de la
Plataforma Can Sanpere 100% Públic de protegir
l’edifici pel seu interès arquitectònic
La Plataforma Ciutadana Can Sanpere 100% públic ha fet arribar a l’Ajuntament la petició perquè part 
de l’edifici de Can Sanpere sigui declarat Bé Cultural d’Interès Local pel seu interès arquitectònic. La 
petició, que anava acompanyada de més d’un centenar de signatures, es va tractar en el si de la comis-
sió de seguiment formada per tots els grups municipals i la plataforma ciutadana  i, per acord de la 
Junta de Portaveus, es va traslladar a la Comissió Territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Cal recordar que el mes d’abril es va crear, arran d’una moció presentada per tots els grups 
municipals (CIU, PSC, PP, CP-PA i ICV-EUiA-E) una comissió de seguiment conjunta entre els 
grups amb representació al consistori i la Plataforma Ciutadana Can Sanpere 100% Públic.  La 
comissió es va crear després de diversos contactes informals entre ambdues parts  que reafirmaven 
la voluntat conjunta que Can Sanpere ha de ser 100% públic, així com la necessitat d’incorporar la 
participació ciutadana en el procés que ha de permetre l’assoliment d’aquest objectiu. La Comissió 
es reuneix periòdicament i fa un seguiment de tot allò que afecta l’esdevenir de Can Sanpere.

Fins a finals d’any hi ha previstes diverses actuacions per arreglar i adaptar voreres
La inversió prevista per a aquest 2014 per continuar amb el pla iniciat fa uns anys per anar 
arreglant les voreres més malmeses i fer un poble més accessible ascendeix als 100.000 €. Els 
treballs es faran a diversos indrets de tot el poble i es preveu que s’allargaran fins a finals d’any. 
Segons les necessitats de cada tram, els treballs consistiran en supressió de barreres, com és el 
cas dels carrers Terra Alta, la confluència entre Francesc Mas i Abril i els Batlles o la Gran Via 
amb Santiago Rusiñol;  ampliacions de voreres (a un tram del passatge Prim); o arranjaments 
a les voreres, adaptant-les per a persones amb mobilitat reduïda quan es tracta de cantonades o 
passos de vianants. Aquesta inversió permetrà donar un impuls a les millores que any rere any 
es van fent de les voreres i carrers més malmesos de tot el municipi.

100.000 € per arranjar voreres
Imatge recent de l’entrada principal de Can Sanpere

Resultats a Premià de Mar de les eleccions
al Parlament Europeu 2014

Més informació sobre resultats a:
www.premiademar.cat/eleccionseuropees2014
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Els dies 30 i 31 de maig, el Pavelló Municipal d’Esports va aco-
llir una nova edició de les 15 hores d’esport escolar, organitzades 
per la Comissió de l’Esport Escolar. Hi van participar els nens i 
nenes que han fet les activitats extraescolars de futbol, voleibol, 
bàsquet i hoquei de les escoles La Lió, Assís, La Salle, El Pilar, 
Montserrat i l’Institut Premià de Mar. A la jornada,  també hi 
van assistir equips d’altres municipis.
Les 15 hores de l’esport escolar, organitzades conjuntament per la 
Comissió de l’Esport Escolar i les regidories d’Ensenyament i 
d’Esports, van suposar la cloenda de les diferents competicions 
que s’han portat a terme al llarg del curs escolar.

El passat 9 de juny es va fer 
la 21 Caminada Popular i Es-
morzar a Sant Mateu. L’edició 
d’enguany va comptar amb 
prop de 400 caminants que 
van sortir de la plaça dels Paï-
sos Catalans, des d’on van anar 
cap a l’Ermita de Sant Mateu. 
La distància d’anada i tornada 
va ser de 17 km, en una diada 
festiva que va culminar amb 
un sorteig de regals oferts pels 
comerciants de Premià de Mar.

A principis de juliol comença-
rà la segona fase per arranjar el 
mur del camp de futbol, al car-
rer de la Riera. El cost de l’obra 
serà de 12,000 € i permetrà 
donar per acabats els treballs 
per arreglar el mur, que estava 
en mal estat. Més endavant, en 
una tercera i última fase, està 
previst fer obres a l’entrada 
principal del camp,  on es cons-
truiran rampes d’accés per po-
der-lo fer accessible a tothom.

El Servei d’Esports, juntament amb una vintena d’entitats es-
portives, ha organitzat diverses activitats per a l’estiu adreçades 
a tots els infants i joves. Entre les activitats programades hi ha  
campionats de futbol, tennis, bàsquet, o futbol sala, tornejos,  i 
casals i estades esportives. Més informació al Servei d’Esports 
de l’Ajuntament, trucant al telèfon 937520850 o a través del 
correu electrònic: esports@premiademar.cat.

Si voleu tenir informació puntual sobre les activitats esportives 
del municipi o saber les darreres novetats del món associatiu, 
les trobareu al Facebook del Servei d’Esports de Premià de Mar:   
https://www.facebook.com/serveidesports.premiademar

15 hores de l’esport escolar

Construcció 2a fase mur camp futbol

Proposta esportiva estiu 2014

Facebook del Servei d’Esports

21 Caminada popular
i Esmorzar a Sant Mateu

La caminada va comptar amb gairebé 400 participants

Els treballs permetran deixar el mur en bon estat
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“Espero que aquest reconeixement ens faci més
visibles a Premià de Mar”
Joan Duran
www.chlpremia.com/
www.facebook.com/chlpremia

El Club Hoquei en Línia Premià es va fundar el 2006, però la història d’aquesta entitat va més enllà, i té 
a veure amb l’arribada d’aquest esport al nostre país: fa 20 anys un grup d’audaços del Club Hoquei 
Premià van provar sort amb una nova modalitat que havien vist als Estats Units. Més endavant, l’em-
branzida que adquiria aquest esport els va portar a desvincular-se d’aquesta entitat i fundar l’actual 
Club Hoquei en Línia Premià. El Club Hoquei en Línia Premià ha estat nomenat entitat de l’any 2014.

Joan Duran és, des del mes de l’abril 
passat, president de l’entitat:

Què significa rebre la distinció que 
aquest any us atorga l’Ajuntament de 
Premià de Mar?
Un fet inesperat, una alegria immen-
sa, una emoció, un orgull, una res-
ponsabilitat i un profund agraïment.

De qui és mèrit, tot plegat?
Dels que van creure, fa vint anys, que 
aquell esport que practicaven als EUA 
i Canadà podia arrelar aquí, dels que 
van continuar i dels que hem agafat el 
testimoni ara. De tots, tothom suma.

La historia de l’hoquei en línia a 
Premià de Mar és també la història 
d’aquest esport al nostre país: com vi-
viu aquest fet? Us sentiu d’alguna ma-
nera els artífexs d’aquesta pel·lícula?
Personalment experimento dues sensa-
cions contradictòries. Per una part, un 
sentiment d’orgull col·lectiu. Per altra 
part decebut, perquè un actiu com aquest 
no l’hem sabut gestionar, ni a nivell de 
club ni com un valor ciutadà; no hi ha cap 
escola que practiqui l’hoquei línia. És un 
actiu de la ciutat i no l’hem posat en valor.

La vida d’una entitat esportiva d’aquestes 
dimensions no sempre és flors i violes, no?
Som una entitat sense ànim de lucre. No 
rebem subvencions ni tenim patrocina-
dor. L’hoquei línia és un esport minorita-
ri i l’equipament no és barat, i els ingres-
sos provenen únicament de les quotes 
dels socis. Tenim una escola i cinc cate-
gories en Lliga Catalana, i els sèniors a 

més competeixen a la Lliga Or estatal. I la 
temporada 2015-16 tindrem una catego-
ria més, la júnior. Tot plegat compartint 
l’única pista apta del pavelló amb cinc o 
sis entitats més. Necessitem jugadors i 
socis que facin augmentar els ingressos, 
però això suposa més categories i més 
hores de pista: estem arribant a una si-
tuació pròxima al col·lapse. Amb tot, 
aquests reconeixements ens esperonen 
i ens poden ajudar a ser més coneguts, 
per tant, benvinguts siguin i molt agraïts.

Quins són els reptes del Club Hoquei 
en Línia Premià?
A nivell esportiu, formar una pedrera 
estable, i col·laborar amb l’Ajuntament 
perquè l’hoquei línia es practiqui a les 
escoles. I consolidar l’equip sènior a la 
Lliga Or. A nivell social, incrementar 
el nombre de socis i incentivar la seva 
participació en el club. Entenem que 
el club ha de ser un complement en la 
formació dels nois i noies.

Ara us nomenen Entitat de l’Any però, 
esteu prou presents a Premià de Mar?
Evidentment no se’ns coneix prou a Pre-
mià de Mar i això és un dèficit del club: 
hem estat massa tancats i hem de visu-
alitzar-nos més. Per aquest motiu hem 
decidit participar en actes populars a Pre-
mià de Mar; per la Festa Major organitza-
rem (el 6 de juliol) una patinada popular.

Des del punt de vista estrictament es-
portiu, l’hoquei en línia encara és un 
esport minoritari i amb poca presèn-
cia als mitjans. Aquest factor juga en 
contra de l’entitat? 

Com bé dius, és un esport minoritari, i 
tenir poc ressò dificulta trobar patrocina-
dors. La crisi actual encara ho complica 
més. Per tant hem de fer-nos notar més: 
protagonitzar noticies, guanyar competici-
ons, participar en activitats populars, etc.

Amb tot, la Copa Federació de l’equip benja-
mí fa pensar en una pedrera magnífica, no?
Aquesta temporada no hem pogut 
inscriure en la Lliga Catalana l’equip 
benjamí perquè no teníem, al princi-
pi, prou jugadors. Al llarg de la tempo-
rada hem pogut incorporar algú més i 
amb l’ajut de tres jugadors prebenja-
mins hem aconseguit aquest campio-
nat. Això ha significat una injecció de 
moral i estem satisfets de la pedrera: 
voldria destacar la labor dels entrena-
dors dels equips base.

Què prepareu pels 20 anys d’hoquei 
línia a Premià de Mar?
Volem retre un homenatge, el 6 de setem-

bre, a tots els que han fet possible complir 
aquests 20 anys: presidents, directius, tèc-
nics, jugadors i socis en general. També 
volem compartir aquesta diada amb les 
autoritats municipals i federatives. Volem 
que ens acompanyi una representació de 
tots els equips de la Lliga Catalana i natu-
ralment volem que hi acudeixin els nos-
tres conciutadans. Farem partits contra 
seleccions dels equips de la Lliga Catalana 
de cada categoria i també partits de vetera-
nes i veterans contra seleccions catalanes.

Ja heu començat a pensar en el pregó?
És una responsabilitat i a la vegada un 
repte, una experiència mai viscuda i 
irrepetible. Esperem estar a l’altura: 
volem ser originals, breus i amens. El 
que és segur és que no parlarem de 
política; parlarem d’esport, del nostre 
esport, del nostre club i del nostre fu-
tur, i naturalment parlarem de festa, 
de la Festa Major i de la participació 
cívica i pacífica que ens caracteritza.


