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“La Festa Major Petita i el Carnaval conviuen bé”    
elvira renyé repassa les principals activitats de la festa major d’Hivern,
que aquest 2015 s’amplia 

La Festa Major petita,
plena de propostes

Treballs de
pavimentació
i nou carril bici
Han començat les obres
per arranjar diversos carrers
i crear un carril bici

Nou web
Premiàctiva
nou portal adreçat a persones
que busquen feina o
formar-se, emprenedors
i comerciants

Premià Actua ja
ha recollit 295
incidències 
l’aplicació permet comunicar
incidències sobre neteja,
enllumenat públic
o senyalització

El jaciment romà
es podrà visitar
aviat 
els treballs d’obertura
al públic avancen a bon ritme
i acabaran a la primavera
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“L’Ajuntament fa una apos-
ta important per la Festa 
Major d’Hivern, que s’am-
plia en dates i actes i n’ha 
potenciat la difusió. Us 
convidem a participar-hi i 
a gaudir de la nostra Festa 
Major Petita!”

Eloi Maristany
CIU

“Som davant d’una festa 
popular, cada vegada més 
arrelada a la nostra vila. 
Fem una crida als premi-
anencs i premianenques 
perquè participin activa-
ment i gaudeixin de la seva 
Festa Major d’Hivern”.

Tomás Esteban
PSC

“Desitgem que els premi-
anencs gaudeixin molt de 
la rua i de tots els actes 
i activitats programades 
per a aquesta festa d’hi-
vern, però sempre amb 
precaució i seguretat. Bo-
nes Festes”.

Joaquin Briones
PP

“El Carnestoltes premia-
nenc, en format FMH, aga-
fa força amb el dia festiu, 
reclamat fa temps des de 
Crida Premianenca. Els pro-
pers anys caldrà consolidar 
aquesta cita del calendari 
festiu de la vila”.

Joan ribet
CP-PA

“Arriba la Festa Major 
d’Hivern i hem de saber 
conjugar festa i reivindi-
cació. Felicitar els qui la 
fan possible i encoratjar 
a la gent que hi participi. 
A veure què diran aquest 
any els Penjaculpes…”

Moisés Sevillano
ICV-EUiA-E

La Festa Major d’Hivern s’amplia
i presenta novetats
del 12 al 22 de febrer, premià de mar celebra una nova edició de la festa major d’Hivern, que com cada any coincideix amb les dates de carnaval. d’aquesta manera 
es combinen els actes emblemàtics del carnaval, com el dijous Gras, la rua de comparses i el dimecres de cendra, amb els actes que, sota el regnat de primilià 
Xiii, estaran marcats per la gresca, el desordre, la festa i la mofa.

l’edició d’aquest any presenta diverses novetats. d’entrada, el dilluns 16 de febrer és festa local a premià de mar i s’ha organitzat un acte familiar per donar a 
conèixer als més petits els esperits de les fàbriques de premià de mar: els penjaculpes. alhora, la festa s’allargarà 2 caps de setmana, de manera que el carnaval 
infantil de diumenge al matí i el ball de la disfressada es podran fer en dies diferents.

Premi a la simpatia
una altra novetat és la incorporació d’una categoria nova en el concurs de la rua de carnaval, el premi a la simpatia, que valorarà altres aspectes a banda dels més 
tradicionals de les comparses. l’objectiu d’aquesta nova categoria és que sigui inclusiva i motivadora per a tots els participants, amb independència dels recursos 
destinats. finalment, l’espai l’amistat incorpora part de la seva programació als actes de carnaval-festa major d’Hivern.

En Primilià
El Rei Carnestoltes de Premià de Mar es diu Primilià.
Apareix el Dijous Gras, acompanyat del seu seguici, per llegir el seu pregó a la plaça i donar 
via lliure a tothom per fer gresca i desordre, festa i mofa, durant tots els dies del seu regnat. 
Dimecres de Cendra, com el seu nom indica, en Primilià és cremat a la plaça. Abans, però, els 
Penjaculpes llegiran el testament que ens ha deixat el rei, i les ploraneres en ploraran l’absèn-
cia, mentre els nens i grans que ho vulguin, podran tirar la sardina que portin a la foguera. La 
Senyora Quaresma apareixerà aleshores per calar foc a la pira.

Els Penjaculpes
És el moment de fer inventari de les coses que no han anat bé durant l’any, aquelles que han 
destacat per tristes, per ridícules o per divertides. I el moment de criticar des dels polítics fins 
a les associacions o els personatges peculiars del poble. Això sí, amb sornegueria i ironia, de 
forma dura, però educada i divertida.
Els Penjaculpes són els esperits de les antigues fàbriques de Premià de Mar, es desperten per 
Carnaval i surten al carrer a fer-se veure, per criticar a tort i a dret el poble de Premià, i deixar 
tothom “ben retratat”.
Acompanyats d’una música pròpia reciten uns versots crítics, que fan pensar però, bàsica-
ment, ens fan riure de nosaltres mateixos.

El ball de la disfressada
Antigament, i avui encara, a molts pobles del Maresme i el Vallès, per Carnaval es ballaven 
els Balls de Gitanes. Uns balls populars on participava tothom que volia i que es ballaven el 
diumenge a la plaça del poble.
Cada poble tenia i té les seves característiques que el fan diferent de la resta: música, coreo-
grafia, vestuari... a Premià de Mar es ballava el que s’anomenava Ball de la Disfressada, on els 
seus balladors i balladores ho feien disfressats.
De Bòlit! n’ha recuperat part de la música i de la coreografia, i des de l’any 2008 es balla cada Carnaval.
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Carnaval-Festa Major d’Hivern 2015
Programa d’actes

dijous 12
Anem a rebre SM el rei Carnestoltes
16.45 h plaça dels escacs
anem tots en cercavila a rebre Sm el rei carnestol-
tes, ens acompanyaran els burros borinots 
Ho organitzen: regidoria de festes
i comissió fem Gran la petita i de bòlit!

Rebuda a SM el rei Carnestoltes
17.30 h, a la plaça dels països catalans
Sa majestat primilià Xiii està a punt d’arribar a pre-
mià de mar. cal preparar-se per rebre’l amb tots els 
honors que es mereix. anem tots cap a la plaça dels 
països catalans a escoltar el pregó que ens oferirà!
Ho organitza: regidoria de festes i comissió
fem Gran la petita
Hi col·labora: in albis

Espectacle “Dansons amb Carles Cuberes”
i berenar amb botifarra d’ou
Ho organitzen: regidoria de festes, aVeca
i comissió fem Gran la petita
Hi col·laboren: can jordi, aVeca i comerços
associats de premià 

dissabte 14
El despertar dels Penjaculpes
19 h, a la lió (c. joan prim, 30)
els penjaculpes es tornen a despertar! recorre-
rem en cercavila les antigues fàbriques per anar-
los despertant. durant el recorregut hi haurà caldo 
per als assistents perquè ens anem escalfant abans 
de posar el poble a caldo.
Ho organitzen: regidoria de festes
i comissió fem Gran la petita i de bòlit!

Seguidament a l’espai l’amistat
Posem a Caldo! Els Versots al teatre!
els penjaculpes s’instal·len al teatre per explicar-nos, 
un any més, la seva història amb audiovisuals i per 
recitar els versots sense deixar-se res per criticar! en 
acabar, abans d’anar a sopar i per refer-nos de la tem-
peratura, se servirà, com cada any, un got de brou ca-
lent per a tothom que ho vulgui, a la sortida del teatre.
Ho organitzen: regidoria de festes,
comissió fem Gran la petita

Tabalada cap al ball!
23 h, a la plaça dels països catalans
És carnaval i en primilià Xiii té moltes ganes de 
ballar entre disfresses, per això us convida que el 
seguiu pels carrers de premià a ritme dels tabals 
de tutukà fins a l’inici del ball de carnaval.
Ho organitza: comissió fem Gran la petita
Hi col·labora: de bòlit!

Ball de Carnaval
23.30 h, a l’espai l’amistat
carnaval és sinònim de ball de disfresses. Vesteix-te 
com cal per a l’ocasió i vine a l’amistat! participa 
al sorteig per fer de model en una performance de 
Body Paint! Hi haurà un espectacular concurs de 
disfresses. la inscripció es podrà fer el mateix dia.
preu de l’entrada: amb disfressa,3 €;
sense disfressa, 5 € 
Ho organitza: regidoria de festes

diumenge 15
Carnaval infantil i animació a la plaça amb Gil
11 h, a la plaça de l’ajuntament fins a la plaça dels 
països catalans
nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, tietes i tiets es 
trobaran a la plaça de l’ajuntament i aniran en cerca-
vila fins a la plaça dels països catalans, on lluiran les 
seves millors disfresses. els acompanyaran les colles 
infantils de tabals de de bòlit! us hi voleu apuntar?
Ho organitza: regidoria de festes
Hi col·labora: de bòlit!

XXIX Rua de Carnaval
17 h, des de la plaça joan coromines
És l’hora de lluir la feina feta per les comparses!
Veniu a veure la desfilada, que es farà al llarg de la 
Gran Via de lluís companys, entre les places de joan 
coromines i dels països catalans. podeu consultar les 
bases del concurs de comparses al centre cívic (c./
esperança, 19), al web municipal (www.premiademar.
cat), o al web de la festa (www.festamajordhivern.org).
Ho organitza: regidoria de festes
Hi col·laboren: banda de premià, comerços
associats de premià, escola municipal de música

dilluns 16
Coneix els Penjaculpes tot jugant!
11 h, a la plaça de la Sardana
aprofitant que és festa local, vine a jugar i a conèi-
xer els penjaculpes, els esperits d’antigues fàbri-
ques de premià. petits i grans, tots sou convidats 
a descobrir qui són aquests personatges que cada 
any per carnaval es passegen pels carrers del poble!
Ho organitzen: regidoria de festes,
comissió fem Gran la petita i de bòlit!
Hi col·labora: a.e. amon-ra

dimecres 18
Testament del rei Carnestoltes
i enterrament de la sardina
17.30 h, a la plaça dels països catalans
en primilià Xiii és mort i a punt per cremar a la 
foguera. però diuen que ens ha deixat una herèn-
cia. Veniu a escoltar el seu testament, potser us ha 
tocat alguna cosa... ens el llegiran els penjaculpes 
i, tot seguit, tothom que hagi portat la seva sardina 
podrà llençar-la a la foguera. animeu-vos a fer una 
sardina ben grossa i porteu-la!
Ho organitzen: regidoria de festes
i comissió fem Gran la petita
Hi col·labora: in albis

Crema de la foguera
18 h, a la plaça dels països catalans
Silenci a la plaça! És el moment de la Vella Qua-
resma. aquesta senyora, severa i seriosa, cami-
nant amb les seves 7 cames, vindrà per encendre 
la foguera i acabar amb el regnat d’en primilià Xii.
Ho organitzen: regidoria de festes,
comissió fem Gran la petita
Hi col·labora: in albis

Al llarg de la Quaresma
arrencada de la cama de la Vella Quaresma
a la plaça de l’ajuntament, tal com mana la tradició 
i per no descomptar-nos, durant les 7 setmanes que 

dura la Quaresma, s’arrencarà una cama a la Vella 
de fusta penjada de la façana de l’ajuntament.
Ho organitza: regidoria de festes
i comissió fem Gran la petita

dijous 19
Passi del documental Els Camins del Pessebre
aquest documental té per objectiu investigar què 
s’amaga darrera del curiós fenomen que és la plan-
tada del pessebre de Sant mateu. des de l’any 1971, 
els ciutadans de premià de mar pugen a la munta-
nya una setmana abans de les festes nadalenques i 
planten un pessebre que ha estat fet expressament 
per a l’ocasió. fa un fidel seguiment a la història 
d’aquesta tradició, i en desvetlla els secrets que han 
fet que perduri durant més de 40 anys.
21.30 h, a l’espai l’amistat. entrada gratuïta
Ho organitza: col·lectiu el bou i la mula
Hi col·labora: ajuntament de premià de mar

divendres 20
FESTHIVERN MUSICAL TOT S’HI VAL!
Vine a fer de groupie! Hi haurà música en directe 
per a tots els gustos i feta a premià de mar!
El Pony Pisador: prepareu-vos per gaudir a ritme 
de cançons irlandeses, sea shanties, bluegrass, yodel 
i altres músiques del món. 
Full Equip: un grup de joves que amb el rock de 
pura castanya dels seus dos ep i del seu potent di-
recte et farà moure el cap. 
Sambà de Festa!: un recorregut pels diferents 
sons de Samba i bossanova amb un apropament 
al reggae provinent del brasil! autors com bosco, 
carvalho o césar, entre d’altres, sonaran per la 
gent a qui li agradin els bons ritmes de la història 
de la música brasilera. 
Zarigüeya: s’apropa als escenaris amb un directe 
festiu on el mestissatge marca el to idíl·lic per a 
una nit de festa sense final. Ganes, empenta i festa 
busquen fer del grup una gran família d’una nit o 
de tota una vida. 
22.30 h, a l’espai l’amistat. entrada gratuïta
Ho organitza: ajuntament de premià de mar

dissabte 21
Teatre: Lo tuyo y lo mio
no et perdis aquesta divertida comèdia que explica 
la vida d’una parella utilitzant com a únic diàleg 
els grans èxits de les últimes dècades.
21.30 h, a l’espai l’amistat. preu: 20 €. anticipada: 18 €
Ho organitza: espai l’amistat

diumenge 22
Ball de la Disfressada
12.00 h, a la plaça dels països catalans
abans de la guerra civil, a premià de mar i a al-
tres pobles del maresme, es ballava per carnaval 
un ball de gitanes. el 2008 l’entitat de bòlit! el 
va recuperar i des d’aleshores el ballen cada any a 
la plaça. aquest any amb la presència d’una colla 
convidada. el grup la coixinera s’encarregarà de la 
música en directe i després del ball de la disfres-
sada ens oferirà un ball amb vermut per a tothom. 
Ho organitzen: regidoria de festes i de bòlit!

Tota la informació a www.festamajordhivern.org



4  ACTUALITAT

Millores a la Gran Via

El Mercat, més accessible 

aquest mes de febrer està previst l’inici de les obres de millora a la 
Gran Via, entre la carretera de Vilassar de dalt i la plaça dr. ferran.

els treballs consistiran en la substitució de serveis aeris per 
serveis soterrats, adaptació de voreres, ampliació de la vorera de 
la banda de muntanya, creació de claveguera d’aigües pluvials i 
reparació de la calçada.

l’import de l’obra ascendeix a 259.578,55 € (iVa inclòs) i la 
durada prevista dels treballs és de 4 mesos.

ja han finalitzat els treballs per adaptar l’accés al mercat muni-
cipal de Sant joan del carrer jacint Verdaguer. d’aquesta mane-
ra, les persones  amb mobilitat reduïda que utilitzen escúters 
de mobilitat o cadires de rodes de grans dimensions que no 
caben a l’ascensor podran accedir al mercat sense problemes. 
el cost de l’obra ha estat de 5.473,82 €.

Arranjament de carrers
Han començat els treballs per pavimentar diversos carrers
els trams que es faran seran els següents: 
• Carrer Rafael de Casanova (entre Garrotxa i Camp de Mar): fresat i asfaltat
• Carrer Segarra: col·locació de rigola, fresat i asfaltat
• Cantonada Terra Alta/Rafael de Casanova: treure arrels, refer caixa de paviment i asfaltat
• Passatge Pintor Pau Roig: fresat i asfaltat
• Carrer Jacint Verdaguer (entre ctra. Vilassar i Santiago Rusiñol): refer caixa de paviment i asfaltat
• Carrer Santiago Rusiñol (zona Jacint Verdaguer): fresat i asfaltat
• Carrer Montserrat (entre Ramon i Cajal i Ptge. Gral Prim): fresat i asfaltat
• Carrer Torras i Bages (entre Riera i Ctra Premià de Dalt): fresat i asfaltat
• Carrer Eixample (entre Gran Via i Carrer Esperança): fresat i asfaltat
• Carrer Ramon Berenguer: fresat i asfaltat, supressió de barreres a la cantonada del carrer Abat Oliva
• Carrer Roger de Llúria: fresat i asfaltat, supressió de barreres a la cantonada del carrer Abat Oliva
• Carrer Sant Lluc: fressat i asfaltat, supressió de barreres a la cantonada del carrer Abat Oliva
el pressupost d’adjudicació de l’obra és de 152.339.44 € (iVa inclòs) i la durada prevista és d’un mes.

Creació d’un carril bici 
dins els treballs de millores al carrer se senyalitzarà una ronda urbana de bicicletes entre la 
zona de la rambla de la lió i el barri can pou-camp de mar. 
el recorregut serà el següent:
Sentit centre: c. rafael de casanova, c. batelles, c. ramon de penyafort, c. pintor pau roig, i c. unió.
Sentit zona instituts: c. romà piera i arcal, c. pompeu fabra, c. capitans de mar, c. ramon 
de penyafort, c. batlles, i c. rafael de casanova.

Un dels trams que es farà és Terra Alta/Rafel de Casanova Els treballs començaran aquest mes de febrer
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Cursos de recerca de feina i formació ocupacional
durant el mes de març des de la regidoria de 
promoció econòmica s’han programat els cur-
sos següents:

Curs d’orientació professional:
itinerari per competències
l’objectiu del curs és donar eines per conèixer 
els elements clau que ha de tenir el projecte 
professional i aprendre a identificar i millorar 
les competències personals i professionals.
el programa té una durada de 16 hores repar-
tides en 4 sessions.

Taller per activar la recerca de feina
aquest taller serveix per iniciar el procés de cer-
ca de feina i obtenir consells pràctics per elabo-
rar un currículum més atractiu i una carta de 
presentació més motivadora i personalitzada, 
passar un entrevista amb èxit i millorar les tèc-
niques més innovadores en la recerca de feina.
Sessions de 3 hores.

Curs de caixer i reposador de supermercat
adreçat a persones en situació d’atur que vul-
guin desenvolupar habilitats d’organització 
operativa dels processos de treball a caixa, re-
posar gènere així com adquirir coneixements 

bàsics de les dinàmiques pròpies de l’entorn 
laboral en un supermercat i gran superfície.
120 hores de durada, 60 hores de teòrica i 60 
hores de pràctiques en supermercats i grans 
superfícies.

Formació en Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC)
adreçat a totes les persones que no han tingut 
accés a les tecnologies informàtiques i volen 
adquirir els coneixements bàsics per poder na-
vegar per internet, cerca feina pels portals espe-
cialitzats i donar-se d’alta a un correu electrònic. 
el curs està estructurat en quatre mòduls: intro-
ducció a la informàtica, navegació, correu elec-
trònic i portals de feina especialitzats. cursos 
de 18 hores, amb sessions  de 3 hores diàries.

Cursos de Microsoft Office Specialist
Microsoft Office Specialist, més conegut per 
les seves sigles MOS, és un estàndard de certi-
ficació mundialment reconegut per demostrar 
habilitat en el maneig de productes d’ofimàti-
ca. cada vegada més empreses demanen que 
els candidats a llocs de treball tinguin una cer-
tificació d’aquest tipus. cursos de 40 hores de 
durada, en sessions de 4 hores diàries.

Sessions informatives i Club de la Feina
A banda dels cursos i tallers que es programen cada trimestre,  durant tot 
l’any es fan  a les dependències de Promoció Econòmica (Antiga Fàbrica del 
Gas, carrer Joan XXIII, 2-8) les Sessions informatives i el Club de la Feina. Es 
tracta de dos espais de suport i assessorament individualitzat en els quals 
s’ofereix als usuaris tota la informació relacionada amb la recerca de feina 
i el mercat laboral actual.
 
Sessions informatives
Durant tot l’any es fan les anomenades Sessions informatives, en què es 
facilita informació general sobre el mercat de treball local, les tendències 
d’ocupació, les fases i punts clau en la recerca de feina i s’expliquen tots els 
recursos que el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament posa a disposició 
dels ciutadans per trobar feina. 
Les sessions es fan tots els dimarts a les 9 h i tenen una durada de 2 hores. 
Cal tenir en compte que aquestes sessions són el primer pas per donar-se 
d’alta al Servei Local d’Ocupació. No cal inscripció prèvia.

Club de la feina 
Espai per buscar feina amb un assessorament i orientació individuals en el 
qual es treballa una actitud autònoma i proactiva de l’usuari davant el pro-
cés de recerca de feina utilitzant l’ordinador i les noves tecnologies. Al Club 
de la Feina els usuaris també reben informació sobre com accedir als plans 
d’ocupació de Premià de Mar, quina oferta formativa hi ha i on la poden 
trobar, com accedir a  la llista d’empreses per sector, on trobar ofertes que 
s’adaptin al perfil professional, etc. 
El Club de la Feina ofereix accés gratuït a internet i a trucades telefòniques 
per gestions de recerca de feina. Cada dilluns i divendres de 9 h a 13 h. Cal 
estar donat d’alta al Servei Local d’Ocupació.

Més informació: Servei de Promoció Econòmica. Antiga Fàbrica del Gas
(c/ Joan XXIII 2-8). ocupacio@premiademar.cat. Tel 93 741 74 01 ext. 2000

L’Ajuntament contracta 8
persones per fer millores
als carrers 

Nou web Premiàctivareubicació de parades al mercat ambulant

des del 9 de febrer, un total de 8 persones que es trobaven 
en situació d’atur s’encarregaran de fer treballs de millores als 
espais públics i als carrers de premià de mar. la contractació 
d’aquestes persones s’ha pogut fer gràcies a una subvenció per 
a  plans d’ocupació de la diputació de barcelona i permetrà que 
es portin a terme treballs de pavimentació, adaptació i arranja-
ments de voreres, entre d’altres. 

les persones contractades són 4 paletes i 4 peons de la cons-
trucció. tots ells, fins ara en situació d’atur, havien d’acreditar 
formació en  prevenció de riscos laborals en la construcció i 
experiència d’entre 1 i 3 anys en el sector. els contractes són de 
poc més de cinc mesos i a jornada complerta.

el nou web, que es podrà consultar a través del web municipal 
www.premiademar.cat, permetrà a les persones que es troben 
en situació de recerca de feina, que volen reciclar-se o formar-se, 
als emprenedors que volen posar en marxa un negoci o als co-
merços de poble que necessitin fer un pas endavant per millorar 
la competitivitat, tenir accés a tota la informació específica.

alhora, amb aquesta iniciativa es pretén fomentar la interactivitat 
entre el Servei de promoció econòmica i els seus usuaris d’una ma-
nera ràpida i àgil. aquest servei, més enllà de ser una eina d’informa-
ció i comunicació, vol posar especial èmfasi a poder donar resposta 
a les necessitats dels usuaris i que a la vegada serveixi d’instrument 
per modernitzar la gestió de l’ajuntament en matèria de suport a les 
persones en situació d’atur, als emprenedors i al comerç local.

durant el mes de desembre s’ha portat a terme una reubicació d’algunes de les parades del mer-
cat no sedentari  que es fa cada dijous. d’aquesta manera s’han cobert espais buits i s’ha deixat 
lliure la part més propera al camí del mig per fer més segura  la sortida d’emergència del pavelló 
municipal d’esports.  alhora, s’ha aprofitat per pintar de nou els límits de les parades. 

el mercat de premià de mar, format per  120 parades i 881 metres lineals de venda, principalment de 
roba confeccionada,  és un dels principals mercats del maresme. proporciona una oferta complemen-
tària al comerç en establiment fix  i actua com a element dinamitzador del teixit comercial de la vila.

Els nous treballadors, fins ara a l’atur, faran diversos
arranjaments als carrers i espais públics

El mercat està format per 120 parades
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Les obres del jaciment
de Can Ferrerons avancen
a bon ritme 
Aquesta primavera s’obrirà el jaciment romà al públic

Concurs literari de Sant Jordi 
un any més la regidoria de cultura, amb la col·laboració de la 
biblioteca municipal martí rosselló i l’entitat aecc, organitza 
el concurs literari de Sant jordi. el concurs es divideix en dife-
rents categories en funció de l’edat. trobareu la informació de 
les bases a www.bibliotecapremiademar.org.
més informació a concursliterari@premiademar.cat.

a finals de setembre van començar els treballs d’accessibilitat i obertura al públic del jaciment romà 
de can ferrerons, consistents en la remodelació de l’entrada, una rampa d’accés i la creació d’un 
circuit per poder-lo visitar. durant aquests mesos s’ha estat fent la neteja dels murs, que alhora per-
met fer un estudi arquitectònic de l’edifici romà; la protecció dels elements estucats per impedir que 
es desprenguin; i la consolidació dels elements arquitectònics en perill de degradació o destrucció.

El jaciment data del segle 75 aC

Foto de família amb els guardonats del 2014

Estudi científic de les restes romanes 
paral·lelament, des del museu de l’estampació, 
juntament amb l’institut català d’arqueologia 
clàssica, s’està preparant la memòria científica 
de tot el jaciment de can ferrerons, format pel 
mosaic trobat l’any 1969 a la Gran Via; les ex-
cavacions del col·lector de 1999-2000; les in-
tervencions a la plaça dr. ferran els anys 2002 
i 2006; i l’edifici octogonal que properament 
s’obrirà al públic. aquest treball implica la revi-
sió d’una gran quantitat de material arqueològic 
trobat a les diferents excavacions que de mo-
ment ja han permès constatar diverses dades importants com ara que el jaciment de can 
ferrerons va començar a funcionar cap al 75 ac o que a partir del 50 ac, i durant un segle, 
a la zona s’elaboraven les àmfores que van servir per comercialitzar el famós vi laietà que 
esmenten diversos escriptors romans.
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La Coral l’Amistat encara l’any amb nombroses propostes Ajuntament
Jove

la temporada té per objectiu apropar la música clàssica, en directe, 
mitjançant una oferta variada amb concerts de diferents disciplines. 
alhora, els concerts ofereixen una introducció didàctica que permet 
introduir el concert en el moment històric i social en què es va crear.

el mes de gener es va oferir un espectacle d’homenatge a robert 
Schumann. durant aquest semestre, es podrà veure i escoltar a 
l’Espai l’Amistat la Coral Sant Jordi, l’Orquestra Barcelona Filhar-
monia amb el concert els èxits de johann Sebastian bach i la sec-
ció de cordes de l’Orquestra Camerata XXI, amb Europa Dansa.

la coral l’amistat ja avança el que serà el primer concert de la iV 
temporada: un concert simfònic-coral participatiu on interpretarà 
el Glòria de Vivaldi i cançons populars. en aquest sentit, la coral l’amistat obre a tots els premianencs l’oportunitat de participar en 
aquest projecte per poder cantar el proper 4 de juliol a l’espai l’amistat. la informació es pot sol·licitar a coralamistat@gmail.com.

la coral també programa un cicle d’espectacles musicals per a escolars amb l’objectiu d’apropar la música en directe als alum-
nes des de P3 fins a l’ESO. L’octubre passat es van fer, per als alumnes de cicle inicial i mitjà, dos espectacles basats en els instru-
ments de vent. per a la resta de cicles educatius hi ha programats tres espectacles per al proper mes de maig.

Finalment, cal destacar que al mes de maig s’acollirà a Premià de Mar la coral Kan an Oden de Plomelin (la Bretanya) que torna 
la visita que la coral l’amistat va fer a casa seva el maig passat.

les regidories de joventut i 
participació ciutadana han do-
nat tret de sortida al projecte 
ajuntament jove, dirigit a tots 
els alumnes de 3r d’ESO de 
premià de mar. cada escola ha 
d’elaborar un projecte pensat i 
elaborat  pels mateixos alum-
nes i que tingui incidència al 
municipi. el projecte consta 
de diferents fases, que van des 
de la seva creació en funció de 
les necessitats detectades, la 
seva millora d’acord amb la 
dinàmica de rols proposada 
per la regidoria, la fase de vo-
tacions i la fase d’implemen-
tació realitzada conjuntament 
amb els joves.

El 2015 arrenca amb força a l’Espai l’Amistat
Els propers mesos els premianencs podran gaudir de diverses propostes teatrals de gran qualitat
dissabte 21 de febrer, dins els 
actes de la festa major d’Hi-
vern, l’espai l’amistat oferirà 
un dels musicals revelació de 
la temporada, Lo tuyo y lo mío, 
basat en fragments de cançons 
del pop espanyol conegudes 
per tothom. el 21 de març, 
premià de mar rebrà la visita 
d’ivan benet amb Informe per 
a una acadèmia, un dels espec-
tacles que ha rebut més elogis 
de crítica i públic durant la 
temporada passada. el mes de 
maig arriba l’esperada La Plaza 

del Diamante, de mercè rodo-
reda, un clàssic de la literatura 
catalana dirigit per Joan Ollé i 
interpretat per lolita flores. el 
treball que realitza l’actriu ha 
meravellat a tots els que l’han 
vista i és una sòlida candidata a 
ser nominada als premis max 
de teatre. per acabar, el 27 de 
juny es podrà veure a l’espai 
l’amistat Pels pèls una reco-
neguda comèdia dirigida per 
abel folk i interpretada per 
àlex casanovas, mercè comes 
i beth rodergas, entre d’altres.

L’Espai l’Amistat surt al carrer 
dissabte dia 28, a partir de dos quarts de sis de 
la tarda, l’espai l’amistat sortirà al carrer perquè 
petits i grans coneguin el món del circ i per un dia 
siguin participis del món de les arts escèniques. 
a través de diversos tallers que es faran al mateix 
carrer de Sant antoni es podrà practicar trapezi, 
cable de funambulisme, malabars, monocicles, 
bola d’equilibri i molt més. dins del teatre, els in-
fants seran artistes i es maquillaran, escolliran el 
seu vestuari i es faran una foto al photocall. alho-
ra, guiats pel pallasso claret clown, descobriran 
com és el teatre i què s’amaga darrere les cortines. 
finalment, a les vuit s’oferirà l’espectacle professi-
onal de circ merci bien premiat com a millor es-
pectacle familiar a la mostra 2010 i als premis de 
circ de catalunya.

Exposició La memòria de les arts ef ímeres
per completar la jornada, es podrà veure al cen-
tre cívic l’exposició La memòria de les arts ef ímeres 
organitzada pel museu de les arts escèniques de 
l’institut del teatre. l’exposició mostra les fotografies d’objectes i documents de diferents 
espectacles teatrals des de final del segle XiX i la transició i recorre la història recent de les 
arts escèniques catalanes. la mostra es podrà veure des del 23 de febrer fins al 6 de març.
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L’entitat premianenca continua, el 2015, amb la III temporada de Música Clàssica a l’Espai l’Amistat

Lolita a La Plaza del Diamante

Espectacle d’homenatge a Robert Shumann
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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 > febrer-març 2015
Farmàcia Barniol. Sant Antoni, 31. t.93 751 04 44
Farmàcia Buenache. Gran Via, 242. t.93 752 04 88
Farmàcia Gaza. Gran Via, 136. t.93 752 08 88. 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo. La Riera, 16. t 93 752 90 42 
Farmàcia rodríguez. Mallorca, 18. t. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna. Plaça, 94. t. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna. Gran Via,195.tel. 93 751 58 98
Farmàcia C. Peraire. Joan Prim, 84. t. 93 754 72 00
Farmàcia G. rosell. Gran Via, 62. t. 93 752 54 00

Febrer
9 C. Peraire
10 J. Pueyo
11 P. Viayna
12 Rodríguez
13 G. Barniol
14 A. Buenache
15 A. Buenache
16 E. Viayna
17 G. Rosell
18 C. Peraire
19 J. Pueyo
20 P.Viayna
21 E.Gaza
22 E. Gaza
23 Rodríguez
24 G.Barniol
25 A. Buenache
26 E. Viayna
27 J. Pueyo
28 G. Rosell 

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

el mes de febrer ens ha portat el fred intens però també ens porta el 
carnaval i, per tant, la nostra festa major petita, que aquest any s’allar-
garà en dies i comptarà amb un programa d’actes més extens que a 
les edicions anteriors. durant uns dies, el rei primilià ens permetrà 
fer un parèntesi a la monotonia pròpia d’aquesta època de l’any i, sota 
el seu regnat, tots estarem convidats a participar de la gresca i del 
desordre que el caracteritzen. Gràcies a l’esforç i a la dedicació de la 
regidoria de festes, les comissions fem Gran la petita i de carnaval, 

les entitats i les persones que hi col·laboren 
a títol individual, la festa major d’Hivern va 
arrelant cada cop més entre els premianencs, 
i la voluntat és continuar per aquest camí. per 
aquest motiu, enguany, com a novetat, el di-
lluns dia 16 serà festiu local i d’aquesta manera 
es fa un pas endavant per potenciar la festa i 
fomentar-ne la participació.

en aquest número, us parlem de les millores en les instal·lacions de ràdio premià de mar i la seva adequació a la tecnologia i als processos dels nos-
tres dies. aquesta aposta per la comunicació local ens renova l’esperit de servei públic que possiblement la nova llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (lrSal) posava en qüestió o carregava d’interrogants. comptem amb el compromís inequívoc per part del consistori que la 
comunicació pública local és indispensable. els recursos que s’hi destinen són una inversió de servei públic vers els ciutadans. 

més enllà dels titulars generalistes, ens continua interessant què és el que passa prop de casa, la transcendència dels afers domèstics que ens envolten.
no cal dir que la llibertat d’expressió és un dels drets més preuats. això fa més necessari, si cal, l’existència de mitjans que exerceixin aquest dret 

amb plena responsabilitat. en la informació, no s’hi valen les màscares que s’utilitzen aquests dies de carnaval. tothom és lliure de dir el que pensa, 
però, alhora, tothom té dret a saber l’autoria d’allò que rep. els mitjans de comunicació públics fan possible el dret que té la ciutadania de disposar 
d’una informació i opinió lliure de la qual es coneix la procedència o l’autoria complint amb els principis deontològics del periodisme.

també des d’aquesta tribuna volem tenir un record per martí rosselló, escriptor i col·laborador dels nostres mitjans locals, que ara fa cinc anys ens 
deixava de manera prematura. la seva desaparició causa, encara avui, una gran commoció entre el món social i cultural de premià de mar.
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Agenda d’activitats febrer-març
 FEBrEr
Dimarts 10
Xerrada: La dona i la fertilitat
al llarg de la història:
creences, coneixements
i rituals al voltant de la
fecunditat, des de
l’antiguitat fins avui
a càrrec de rosa ribas, inferme-
ra i estudiosa de la fecunditat al 
llarg de la història.
a les 18.30 h, a la biblioteca 
martí rosselló
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Lectures en veu alta
es llegirà el llibre Los placeres de 
la edad, de carmen alborch
18.30 h, a la biblioteca munici-
pal martí rosselló i lloveras 
Ho organitza: mar de dones 

Dijous 12
Trobades de mares,
pares i nadons 
a les 11 h, a la sala de petits lectors 
de la biblioteca martí rosselló
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Xerrada-col·loqui:
la introducció dels aliments
en els nadons
trobada de mares, pares i nadons
11 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dissabte 14 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entrada gra-
tuïta presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep

Teatre amateur:
Dotze sense pietat
22 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat Social
premianenc

Diumenge 15 de febrer
Conferència: L’origen
del Carnaval
a càrrec de josefina roma, professo-
ra emèrita d’antropologia de la ub
12 h, al mep
entrada lliure
Ho organitza: mep

Dimarts 17
Lectures en veu alta 
es llegirà el llibre los placeres 
de la edad, de carmen alborch
18.30 h, a la biblioteca munici-
pal martí rosselló i lloveras
Ho organitza: mar de dones 

Dimecres 18
L’hora del conte:
contes de ratolins
a càrrec de Gina clotet. adreçat 
a infants de 2 a 6 anys.
18 h, a la biblioteca martí ros-

selló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dissabte 21
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entrada gra-
tuïta presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep
Diumenge 22
Country “Els Mosqueters”
d’11 h a 14 h, a la pl. de la Sardana
Ho organitza: aVeca

El Museu cerca… Els antics
espais d’oci a Premià
moltes persones encara recorden 
els mítics bellamar, cinema jovella-
nos, la bolera... voleu fer amb nos-
altres un viatge al passat dels antics 
locals de diversió del nostre poble?
cal portar calçat adequat.
de 12 h a 14 h, al mep. preu: 2 
€ (entrada gratuïta presentant el 
val de promoció)
Ho organitza: mep

La Xarxa presenta l’avi Tonet
espectacle de la companyia jordi 
del rio. l’avi tonet combina l’hu-
mor i la tendresa utilitzant diverses 
tècniques teatrals: el text, el gest, el 
clown, manipulació d’objectes, joc 
amb el públic i una banda sonora 
acurada que dóna la possibilitat de 
traslladar l’espectador als diferents 
ambients proposats d’una manera 
senzilla i efectiva.
18 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat Social
premianenc

Dimarts 24
Lectures en veu alta 
es llegirà el llibre los placeres 
de la edad, de carmen alborch
18.30 h, a la biblioteca munici-
pal martí rosselló i lloveras
Ho organitza: mar de dones 

Dijous 26
Trobades de mares,
pares i nadons 
a les 11 h, a la sala de petits lectors 
de la biblioteca martí rosselló
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Presentació del curtmetratge:
Pirates, gallines i sardines
aquest curt és el resultat d’un 
taller de cinema organitzat per la 
regidoria de Gent Gran amb la 

col·laboració de més de 50 per-
sones del col·lectiu de gent gran.
18 h, a l’espai l’amistat
entrada amb invitació disponible 
als casals de gent gran: can ma-
nent, casal d’avis, conex, associ-
ació de persones d’edat i consell 
Sènior.
Ho organitza: ajuntament de
premià de mar
Hi col·laboren: can manent,
casal d’avis, conex, associació de
persones d’edat i consell Sènior

Una sanitat pública
per a tothom
Xerrada i projecció d’un docu-
mental sobre la situació actual 
del sistema sanitari català
18h, al centre cívic
Ho organitza: coordinadora en
defensa de la sanitat pública
(mataró-maresme)
Hi col·labora: crida premianenca

Divendres 27
Trobada del Club
de lectura infantil 
adreçat a infants de 10 anys
17 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

L’hora del conte: uns contes
per passar-s’ho teta!
un pare i una filla, l’àngel i la 
Violeta, us explicaran uns con-
tes. a partir de 6 anys 
18 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Presentació del llibre
Micciones, palabras aliñadas
a càrrec de l’autor Vicente lla-
mero anta, amb lola busquets i 
imma morales.
19.30 h, a la biblioteca martí 
rosselló i lloveras
Ho organitza: ajuntament de
premià de mar

Concert de Primavera
Coral St. Jordi
concert de la iii temporada de 
música clàssica
després de 32 anys tenim l’opor-
tunitat de tornar a gaudir a pre-
mià de mar de la coral Sant jordi. 
en aquest concert de primavera 
ens oferiran cançons en diferents 
formats de cor: veus blanques, cor 
d’homes i finalment veus mixtes.
21.30 h, a l’espai l’amistat. preu: 
17 €. anticipada: 15 €
Ho organitza: coral l’amistat
Hi col·labora: ajuntament de
premià de mar

Dissabte 28 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entrada gra-
tuïta presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep

III Gala de Combos
a càrrec del taller de música de 
premià
18 h, al patronat teatre
Ho organitza: patronat Social
premianenc

PROGRAMACIó CINEMA
consulteu webs:
www.elpatronat.org
www.espailamistat.cat

EXPOSICIONS
Exposició de pintura a l’oli
a càrrec de l’artista àngels Salgado
fins al 8 de febrer, a la Sala premiart
Ho organitza: associació d’artistes
plàstics de premià de mar

La memòria de les arts
efímeres. Documentar
el passat per construir
el futur de les arts escèniques
exposició que dóna a conèixer el 
valor de conservar documents i ob-
jectes relacionats amb les arts escè-
niques. Hi descobrirem que l’insti-
tut del teatre, mitjançant el museu 
de les arts escèniques i centre de 
documentació (mae), fa més de 
100 anys que recull, cataloga i con-
serva documents i objectes. més de 
100 anys preservant la memòria de 
les arts escèniques catalanes.
del 23 de febrer al 6 de març, al 
centre cívic.
Ho organitza: ajuntament de
premià de mar
Hi col·labora: institut del teatre

Exposició. Últims treballs
de l’artista Toni Bachs
del 13 al 22 de febrer, a la Sala 
premiart
Ho organitza: associació d’artistes
plàstics de premià de mar

 MArç
Diumenge 1
Visita especial al Museu:
Els elements de l’art clàssic
en els estampats
a càrrec d’ariadna Sotorra
12 h, al mep. preu: 4 € (entrada gra-
tuïta presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep

Dijous 5
Presentació del llibre de
fotografia i de poesia de Maria
Jesús Udina: Àvia, un homenatge
a les àvies a través
de la poesia i la fotografia
amb motiu de la celebració del 
dia de la dona treballadora

18.30 h, a la biblioteca
martí rosselló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Dissabte 7 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entrada gra-
tuïta presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep

Diumenge 8
Taller de jocs romans 
Voleu saber com es divertien 
els nens i nenes romans d’ara 
fa 2.000 anys? doncs no us per-
deu aquest interessant taller!
a les 12 h, al mep. preu: 8 €
Ho organitza: mep

Ballada sardanes
a càrrec de la cobla premià
12 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics de la Sardana

Divendres 13
Jam-session
Vine amb el teu instrument i 
moltes ganes de participar en 
aquesta jam-session. tu tries l’es-
til: rock, pop, blues, funk…
a partir de les 22.30 h, a l’espai 
l’amistat, entrada lliure
Ho organitza: ajuntament de
premià de mar

Dissabte 14 
Visita guiada al Museu
12 h, al mep. preu: 4 € (entrada gra-
tuïta presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep

Diumenge 15
Paleotaller: Reconeixement
i classificació de fòssils
a càrrec d’enric García
a les 11 h, al mep, entrada lliure
Ho organitza: Secció de
paleontologia de l’aecc

Dimecres 18
L’hora del conte: Persèfone
i la Magrana
a càrrec de miquel nevado
18 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló i lloveras

Programa complet dels
actes de Carnaval-Festa Major

d’Hivern a la pàgina 3.
Més informació:

www.festamajordhivern.org



10  GrUPS MUNICIPALS

Escurçar distàncies
enfilem el tram final del mandat i és un bon mo-
ment per fer balanç de la feina feta els darrers anys 
per l’equip encapçalat per l’alcalde miquel buch. a 
tall d’exemple, i malgrat les dificultats, s’ha fet un 
esforç per arreglar bona part dels carrers: s’han pavi-
mentat de nou 46.697 m2 de carrers; s’han adaptat 
126 voreres; s’han renovat 172 punts de llum, 5.671 
metres lineals de canonades d’aigua i 3.654 metres 
lineals de claveguera. S’han fet millores als espais 
públics i se n’han construït de nous, com la nova 
plaça dels països catalans amb l’aparcament soter-
rat. S’han fet millores a les escoles públiques per va-
lor de 229.000€. S’han instal·lat nous contenidors 
de recollida de la brossa a tot el poble per facilitar 
el reciclatge, reduir la despesa i tenir uns carrers 
més nets. per primera vegada, els premianencs han 
pogut participar en una consulta popular sobre un 
tema d’interès local. S’han fet nombroses accions 
per fomentar l’ocupació, l’emprenedoria i el comerç 
local... i el més important, tot això s’ha pogut fer 
sense haver d’apujar els impostos. 

fer balanç vol dir valorar la feina feta. però tam-
bé vol dir saber veure què queda per fer i què es pot 
fer d’una manera millor. i, sobretot, vol dir saber 
escoltar la ciutadania i ser conscients que la soci-
etat demana una nova manera de fer política. en 
aquest sentit, una de les nostres prioritats ha estat 
la d’acostar l’ajuntament al ciutadà. i avui podem 
dir amb el cap ben alt que aquesta distància cada 
cop és més curta.
#buchalcalde @miquelbuch @ciupremia

Manifest de voluntaris de Ràdio Premià de Mar
sobre l’estat preocupant de l’emissora
crida premianenca ha rebut el manifest signat per un 
grup de 40 voluntaris i voluntàries de la ràdio municipal.

en tancar aquesta edició, 40 voluntaris i exvolun-
taris de ràdio premià de mar hem signat un mani-
fest on demanem el canvi de la gestió de l’emissora. 
a les portes del 30è aniversari de la ràdio, veiem 
preocupats el cúmul de decisions que malmeten la 
tasca dels voluntaris. ens trobem en una etapa de 
retrocés respecte al passat recent de l’emissora. És 
fàcil culpar-ne la crisi i la manca de recursos, però la 
ràdio té ara els mateixos treballadors que fa 2 anys i 
només cal comparar la programació d’un període i 
l’altre per veure que tant els programes dels treballa-
dors com els dels voluntaris s’han reduït a la meitat 
contravenint el contracte-programa vigent.

ràdio premià de mar és un actiu del poble que 
hem d’estimar i defensar i per això els voluntaris que 
ajudem a fer d’aquest somni una realitat hem volgut 
ser els primers a moure’ns. tenim 4 preguntes:
– per què s’ha perdut la confiança en els voluntaris? 
– per què no tenim director? 
– On són els Premis de la Ràdio i la resta d’actes 
públics? 
– com és possible que un de nosaltres estigui re-
bent pagaments en negre?

però una sola petició:
Demanem la dimissió de la regidora Olga Safont Angui-
ta, del grup municipal pSc-pm, com a regidora delegada 
de comunicació de l’ajuntament de premià de mar.
manifest complet i més informació a:
voluntarisrpm.org

Una decisió per millorar la societat
des de juliol de 2012, el pSc és al govern municipal, 
fet que implica una etapa nova en la història local, ja 
que mai abans, el pSc i ciu havien governat junts.

en primer lloc, aquesta valoració la fem des del 
vostre punt de vista, perquè com vosaltres, nosaltres 
també som veïns i veïnes de premià, persones seri-
oses que busquen el millor per a la comunitat. Som 
com vosaltres i tot el que hem fet ha estat pensant 
en com ho faríeu, pensant en el millor per a la ciu-
tat, com ho faries tu.

els grans objectius van ser la participació, la 
transparència, l’estabilitat i el manteniment dels ser-
veis bàsics als ciutadans que garanteixin la cohesió i 
la justícia social (educació, Serveis Socials, atenció 
a les persones amb necessitats, etc.), perquè, a més 
de veïns, som socialistes i els nostres valors estan 
íntimament lligats a la justícia social.

fa poc es va realitzar la consulta ciutadana per de-
cidir el futur de can Sanpere. per primera vegada 
hem estat consultats per decidir un aspecte cabdal 
per al futur de ciutat. Ha estat una consulta regula-
da, avalada per institucions supramunicipals i per 
tant amb totes les garanties democràtiques i amb el 
resultat validat per tots els actors que hi participa-
ven. una experiència de participació important i a 
partir d’ara una eina importantíssima per compartir 
la decisió sobre els grans temes de poble, els que 
ens afecten a tots com a veïns que som.

Hem modificat les normes per poder continuar pres-
tant serveis, com així ens vàrem comprometre, perquè 
el compromís el fèiem des d’uns principis innegocia-
bles per a nosaltres: som veïns. Som socialistes.

En defensa de l’escola pública de Premià
fa més d’un any que la coalició de premià forma 
part de la plataforma premià per l’escola pública. 
aquesta plataforma agrupa docents i ampa de totes 
les etapes educatives que s’imparteixen al munici-
pi: bressol, primària, secundària obligatòria, posto-
bligatòria i formació d’adults. el seu objectiu no és 
altre que defensar l’escola pública a premià de mar 
i lluitar per evitar el tancament de més línies de p3 
d’escoles públiques, ja que d’un temps ençà s’han 
reduït les línies públiques mentre augmentaven les 
ofertes per les escoles concertades.

a la plataforma coincidim els que creiem fer-
mament que el model d’escola pública és la millor 
garantia per a una educació inclusiva, catalana, fo-
namentada en els principis de qualitat, gratuïtat, 
proximitat, equitat, laïcitat, coeducació i que el siste-
ma educatiu públic d’un país ha de ser bàsicament 
un instrument d’igualtat d’oportunitats que els cen-
tres concertats no poden garantir.

us volem recordar que les escoles públiques de 
premià gaudeixen de projectes educatius de gran 
qualitat malgrat les reiterades retallades pressupos-
tàries de plantilles de docents i d’infraestructures.

des de la coalició sempre hem denunciat la man-
ca de suport que reben les escoles públiques per 
part de l’equip de govern de l’ajuntament, com ho 
evidencia la nul·la promoció de la matriculació a les 
escoles públiques. a tot això s’ha de sumar que tant 
ciu com el pSc van votar en contra de la moció pre-
sentada per la plataforma que només demanava que 
els grups municipals manifestessin públicament el 
seu suport a oferir les 7 línies públiques de p3.

Oriol, ets tu?
Oriol, ets tu? Sí... digui? Oriol, sóc el president de 
la Generalitat, ets tu? No, sóc el president de l’ACM. 
ah!... bustos, com estàs? No, no president, s’equivoca, 
sóc Buch, Miquel Buch, i sóc a Premià de Mar. ah! 
bustos, pensava que eres a la presó, mira per on, 
és que no tinc bona cobertura, i sóc a Girona, aquí 
inaugurant la nova biblioteca per culpa de madrid. 
Per culpa de Madrid... perquè ens han tornat a robar? 
no, fill meu, perquè ens han pagat el 100% de la 
biblioteca, però no es pot dir i això pertany als grans 
misteris de catalunya, com quan a tV3 el barça 
juga la copa del rei i només diem la copa. per cert, 
bustos! No... sóc Buch!!! bé, bé, saps que estic batent 
nous rècords a catalunya? Guanyaré el González, 
ell va fer 4 eleccions en 13 anys i jo en faré 3 en 4 
anys, i si puc, intentaré fer-ne unes altres per na-
dal. i a més a més, faré la campanya electoral més 
llarga del món, del 25 de gener al 25 de setembre i 
traslladaré la seu política al despatx de la Generali-
tat. Perquè és millor per a CiU? no, perquè la tenim 
embargada i ens en fotran fora molt aviat. Saps, mi-
quel, que també tinc el rècord del deute més gran 
d’espanya? Sí, amb més 60.000 milions d’euros, però, 
per cert president Mas, ara que Montoro li donarà més 
de 9.000 milions, ens podria pagar els 2 milions que 
deu a Premià? bustos, primer hem d’aplicar les pri-
oritats de catalunya, i amb 2 milions puc obrir una 
nova ambaixada a pernambuco, ho entens? No, sóc 
Buch!!!  “no sabemos si esto ha pasado en verdad. 
lo hago en base a la libertad de expresión, al buen 
sentido del humor y a que yo también soy charlie”.

La consulta, un èxit?
no podem vendre com a un èxit una consulta amb un 
91,49% d’abstenció i un 6’82% de vot afirmatiu del cens. 
un vot responsable és un vot informat. el desconeixement 
del cost pot ser una de les raons de l’abstenció aclaparadora.

Qui no vol una zona verda? el problema és a costa 
de què. Si no volem que augmenti el distanciament 
dels votants de la classe política, cal que els partits 
reconeguin que cal un mínim de participació per dir 
que s’actua en nom del poble.

l’interventor municipal assenyalava que només 
amb l’expropiació de can Sanpere el deute passaria 
del 32 al 56% pagant, durant 10 anys, 691 mil euros. 
això afecta profundament al capítol d’inversions en 
infraestructures i manteniment de premià.

amb la sentència del tSjc haurem de fer front a 
més a més a una indemnització de 4,5 milions d’eu-
ros reclamats pel demandant. tot això eleva el nivell 
del deute fregant el màxim del 75% permès

Si no volem tenir una fàbrica abandonada, hau-
rem d’actuar. El POUM marca com a objectiu la 
construcció d’un nou ajuntament, un nou mercat, i 
un casal de joves. de fer-ho, passem dels 20 milions 
i el marc normatiu local vigent ho impedeix perquè 
supera el límit d’endeutament.

totes les associacions de veïns han demanat a l’alcalde 
respectar el capítol d’inversions en els pressupostos mu-
nicipals i han acordat amb ell que es modifiqui a la baixa 
el tipus impositiu de l’ibi atès que el valor cadastral aug-
menta cada any un 10% fins al 2021, ja que no és admis-
sible augmentar la pressió fiscal amb sous a la baixa i atur.

d’on sortiran els diners per a aquest projecte sen-
se augmentar la pressió fiscal als veïns?
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Nou Consell d’Infants
El 10 de gener va tenir lloc a l’Espai l’Amistat l’acte de constitució
del Consell d’Infants corresponent al curs 2014-15
el consell d’infants és l’òrgan de participació 
que té per objectiu incidir especialment en els 
àmbits que tinguin relació directa o indirecta 
amb els temes de la infància. durant l’acte de 
constitució es van acomiadar els nens i nenes 
que abandonaven el càrrec, alhora que se’ls va 
felicitar pel treball realitzat i les seves aportaci-
ons en la millora del municipi, i es va nome-
nar els 23 infants membres del nou consell. 

l’acte va estar presidit per l’alcalde, miquel 
buch i la regidora d’ensenyament, roser roca, 
que van destacar la importància que els infants 
puguin aprendre valors democràtics, expressar 
les seves idees i proposar accions concretes per 
transformar premià en un municipi amable i 
agradable. alhora, també van fer un agraïment 
als consellers, a les famílies i a les escoles, en es-
pecial als directors, als tutors i als alumnes de 
5è i 6è de primària, destacant que la labor que 
es fa des de les escoles és imprescindible, i que 
sense la seva col·laboració no seria possible tirar 
endavant un projecte d’aquestes característiques.

Membres del Consell d’Infants 2014/2015: 
• Eva Hurtado Pérez, escola el dofí
• Marc Torà Roura, escola montserrat
• Lambert León Borén, escola montserrat
• Clàudia Batlle Amigó, escola assís
• Bali Duran Moralera, escola Sant cristòfol

• 

Irene Martínez Fernández, escola Sant cristòfol
• Emma Caballera Isodoro, escola mar nova
• Anna Batiste Suarez, escola la Salle
• Clàudia Valero Andreu, escola la Salle
• Eric Rodríguez García, escola el pilar
• Alba Sanchez Trujillo, escola la lió
• Jennifer Rojas Alarcon, escola la lió
• Núria Carbo, escola assís
• Àlex Muñoz, escola el dofí
• Tomàs Ardiles, escola mar nova
• Raquel Balaguer, escola el pilar
• Marina García Mas, escola la lió
• Carla Comajuncosa, escola la Salle
• Paula Ruf, escola la Salle
• Carla Ponce, escola montserrat
• Pau Luna, escola montserrat
• Alejandra Martínez, escola Sant cristòfol
• Violeta Arana, escola Sant cristòfol

Premià de Mar implementa el Pla salut,
escola i comunitat 

Espai de trobada a l’Escola
Bressol Municipal

S’instal·len pissarres digitals

Ajuntament i Generalitat treballen conjuntament en aquest pla orientat
a nens i joves de 3 a 16 anys

Aquest mes de gener s’han tornat a engegar les
sessions anomenades , en què es
tracten temes prèviament escollits per les famílies

la finalitat és dotar premià de mar d’un pla transversal de promoció de la salut consistent en 
diverses accions orientades a cada grup d’edat, centrades en els quatre eixos clau: benestar emo-
cional, hàbits saludables, afectivitat i socialització i seguretat i riscos.

amb aquest pla es pretén millorar la salut d’infants i joves afavorint l’adopció de conductes 
positives envers la salut individual i col·lectiva i la generalització d’hàbits saludables; proposar 
un marc comú de referència per coordinar les accions d’educació i promoció de la salut; implicar 
entitats i institucions en projectes d’educació i promoció de la salut; i arribar al conjunt de la 
població infantil i juvenil mitjançant la millora del treball en xarxa entre els serveis i recursos.

per a la consecució d’aquests objectius s’ha creat un equip operatiu, format per professionals 
de la Generalitat i tècnics de l’ajuntament en els àmbits d’ensenyament i Salut pública i les 
direccions dels centres de l’escola montserrat i l’escola la lió com a representants dels equips 
directius dels centres educatius de premià de mar.

el curs 2013-2014, l’escola bressol va iniciar l’espai de trobada 
L’Hora del Cafè amb força èxit. les famílies van valorar que el 
fet de poder exposar dubtes, comentar experiències, manifes-
tar preocupacions i, en general, compartir neguits amb altres 
pares i mares, els ajudava a trobar pautes i noves maneres de 
fer. alhora, les sessions, en les quals s’han tractat temes com 
l’alimentació, els límits, el son o el control d’esfínters, han fo-
mentat la comunicació entre les famílies i l’escola i han servit 
per crear vincles.

les sessions estan conduïdes per les educadores del centre. 
la propera es farà el divendres 23 de febrer, de 17.15 h a 18.15 h: 
es parlarà del son.

les pissarres digitals reuneixen els avantatges d’una pantalla de 
grans dimensions i d’una tauleta digital. pel seu caràcter interac-
tiu   poden ser emprades com a projector d’audiovisuals o com a 
tauler de treball i actualment existeix un gran nombre d’aplica-
cions informàtiques que en multipliquen les possibilitats i fan 
més dinàmiques les activitats formatives i de divulgació.

Quatre d’aquestes pissarres han estat instal·lades a edificis 
d’escoles públiques, de manera que se’n podran beneficiar tant 
la comunitat educativa del centre com les entitats que utilitzen 
les instal·lacions fora de l’horari escolar.

també se n’han instal·lat a l’escola municipal de música, a 
les dependències de la nau2 de l’antiga fàbrica del gas i a l’es-
cola bressol municipal.

la instal·lació d’una pantalla digital a l’escola bressol supo-
sa una novetat important, ja que es tracta d’un recurs que mol-
tes escoles de primària han anat incorporant però el seu ús en 
l’educació dels més petits i en el treball amb les famílies encara 
no s’ha generalitzat.

Acte de constitució del consell d’infants
centres data i hora

escola La salle Dissabte, 21 de febrer 11:00 h

escola assís Dissabte, 21 de febrer 10:30 h

escola Montserrat Dilluns, 23 de febrer 15:00 h

escola el dofí Dimarts, 24 de febrer 15:15 h

escola sant cristòfol Dimecres, 25 de febrer 15:30 h
(Gran Via)

escola Mar nova Dijous, 26 de febrer 15:30 h

escola el Pilar Dissabte, 28 de febrer 10:00 h (Primària)
  16:30 h (Secundària)

institut Premià Dissabte, 28 de febrer 10:00 h

escola La Lió Dimecres, 4 de març 15:00 h
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Premià Actua recull
295 incidències
a mitjan juliol va entrar en 
funcionament l’aplicació pre-
mià actua, que permet que els 
ciutadans puguin traslladar, 
des d’un dispositiu mòbil o 
tauleta o des de la pàgina web 
www.premiactua.cat, les inci-
dències que detectin a la via 
pública. les incidències que 
l’aplicació recull es divideixen 
en 4 categories: neteja viària i 
recollida de la brossa, avaries 

d’enllumenat públic, neteja de 
platges o senyalització viària.

fins el 15 de gener d’aquest 
2015, sis mesos després de 
la seva posada en marxa, 
van arribar a través d’aques-
ta aplicació un total de 295 
incidències, 222 de les quals 
van estar relacionades amb la 
neteja viària i la recollida de 
la brossa; 20 amb avaries de 
l’enllumenat públic; 14 amb 

neteja de les platges; i 39 amb 
senyalització viària.

l’aplicació es pot descarregar 
directament a través dels enllaços 
corresponents de la pàgina web 
www.premiactua.cat, així com als 
portals de descàrrega d’aplicaci-
ons d’iphone (apple Store) i an-
droid (Google play). els usuaris 
que vulguin fer ús de l’aplicació 
a través del web s’han de registrar 
com a usuaris del servei.

Ple ordinari del 17 de
desembre de 2014

ràdio Premià de Mar es renova

SECRETARIA GENERAL
modificació dels estatuts de la mancomunitat de municipis de 
premià de dalt, premià de mar i Vilassar de dalt per a la pres-
tació del servei de deixalleria: aprovat
proposta de nomenament del jutge de pau titular i suplent: aprovat

SERVEIS SOCIALS
aprovació de la cartera de Serveis Socials de l’ajuntament de 
premià de mar: aprovat

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
aprovació definitiva del preu públic núm.7 de serveis per a la 
gestió de residus comercials i industrials assimilables als mu-
nicipals: aprovat

ALCALDIA
modificació de l’article 9.2 referent a les normes de funciona-
ment de la consulta can Sanpere: aprovat

MOCIó
moció presentada pel grup municipal ciu sobre la declaració
de responsabilitat pel 9n: aprovada

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

dijous, 22 de gener, es van efectuar les obres de millora de 
l’acústica dels estudis de l’emissora municipal. els treballs no 
van afectar en cap moment l’emissió de la programació i van 
permetre emetre els informatius diaris en directe. l’endemà, el 
programa “el temps és boig” va estrenar els estudis renovats. 

aquesta és una primera fase i s’espera poder adaptar aviat 
la resta d’elements a les necessitats actuals, la qual cosa repre-
senta una millora de qualitat de la producció i una millor segu-
retat en tots els procediments d’elaboració i difusió de la pro-
gramació. les infraestructures són un element essencial per 
transformar el model de comunicació, i per això cal apostar per 
optimitzar la producció radiofònica de manera quantitativa i 
qualitativa. treballar en millors condicions farà possible que 
ràdio premià de mar pugui oferir un servei a la ciutadania més 
eficient, just quan enceta el seu trentè aniversari.

Els estudis a ple rendiment
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Millores esportives Nova edició de l’Ironkids III Marina Trail

Premià de Mar, seu de la
Lliga d’or d’Hoquei Línia 

Club Patí Premià 
Medalla d’or
de Taekwondo

Camp de futbol
ja han finalitzat les obres de reconstrucció del mur perimetral 
del camp de futbol municipal. les actuacions realitzades han 
estat l’enderroc del tancament exterior existent, l’arranjament del 
mur de pedra i el tancament posterior de la zona del bar, la re-
construcció del tancament amb mur d’obra vista i un suplement 
de tancament de malla electrosoldada i l’enderroc i la reconstruc-
ció del paviment de formigó a la zona d’accés als vestidors.

el cost total d’aquesta obra, que s’ha fet en 3 fases, ha estat de 
54.752 €, dels quals 30.000 € han estat aportats per la diputació 
de barcelona.

Pavelló municipal d’esports
el mes de desembre van finalitzar els treballs per aïllar i imper-
meabilitzar la teulada del pavelló municipal d’esports, així com 
la reposició de les finestres, incloses les de la teulada. 

d’altra banda, també s’han fet tasques de substitució de 
cables dels accessos a les grades de la pista central per tubs 
rodons de 20mm. aquesta substitució s’ha fet per garantir la 
seguretat dels usuaris i el cost ha estat de 1.739,98 €.

finalment, la pista 1 ja disposa d’una xarxa de protecció per 
cobrir el lateral del camp d’hoquei, que serveix per protegir 
els espectadors de possibles impactes de pilota. també s’han 
substituït les xarxes fixes que hi havia al fons de pista. el cost 
d’aquesta actuació ha estat de 3.172,96 €.

el diumenge, dia 26 d’abril, tindrà lloc una nova edició d’aquesta 
activitat esportiva no competitiva adreçada a infants d’entre 4 i 16 
anys. consta de diverses curses amb distàncies diferents segons 
els grups d’edat. les properes setmanes es donarà a conèixer i es 
farà arribar a les escoles la informació detallada sobre l’ironkids 
així com el procediment per fer les inscripcions, que són gratuïtes.

el 8 de març es farà una nova 
edició de la cursa de muntanya 
marina trail, amb sortida i arri-
bada a la Salle premià. aquest 
any hi haurà un nou recorregut 
curt, d’uns 12 km i el recorre-
gut llarg adopta la forma de 
mitja marató. una altra de les 
novetats d’enguany és la vincu-
lació de la cursa a un projecte 
solidari. més informació i ins-
cripcions a marinatrail.cat i al 
facebook de la marina trail.

els proppassats 17 i 18 de gener, el pavelló municipal d’esports va 
acollir la Lliga d’Or d’Hoquei Línia, al qual van participar els equips 
cHl premià, ae Sant andreu, ce bcn tsunamis i espanya Hc b. 

dissabte 31 de gener, el pavelló municipal d’esports va ser l’es-
cenari de l’acte de presentació de la temporada 2015 de l’enti-
tat. els patinadors van mostrar els seus avenços i van finalitzar 
l’acte amb una breu desfilada en la qual van participar també 
els entrenadors. la temporada de patinatge tot just acaba de 
començar, ja que es fa de gener a desembre.

el premianenc bryan alcázar, 
de l’escola taekwondo avella-
neda, va ser medalla d’or en la 
categoria sènior a l’Open In-
ternacional que es va celebrar 
a Saragossa el 17 de gener. 
també hi van competir altres 
participants del centre, que 
van obtenir bons resultats.

Sortida de l’Ironkids 2014

Els patinadors van mostrar els seus avenços



16  ENTrEVISTA

“S’ha de donar a conèixer més la Festa Major Petita”
Elvira renyé
Presidenta de De Bòlit!

Aquests dies se us gira feina, amb el dia 
16 festiu i dos caps de setmana d’activitats.
doncs sí. el dilluns 16 serà festiu a 
premià de mar per primera vegada. 
per aquell dia hem programat una 
activitat adreçada a nens i famílies 
perquè la gent conegui millor els pen-
jaculpes que es farà a la plaça de la 
Sardana. el fet de comptar amb dos 
caps de setmana, el del 14-15 i el del 21-
22 de febrer, ajudarà que els actes no 
quedin tan concentrats. de fet, comp-
tant amb les del carnaval, hi haurà 
activitats des del dijous 12, que serà 
dijous Gras, fins al diumenge 22.  

Els Penjaculpes van néixer com a una 
representació dels esperits de les anti-
gues fàbriques de Premià de Mar. Hi 
ha un punt de nostàlgia o de crítica 
per com han anat les coses?
Són els esperits que habiten a les anti-
gues fàbriques de premià de mar, totes 
elles ja desaparegudes i serveixen, preci-
sament, perquè la gent conegui aquest 
passat industrial de la ciutat. la seva apa-
rició aquests dies implica, efectivament, 
una representació crítica recordant allò 
que havíem estat –una població indus-
trial- i en què ens hem convertit.

Com es fa el Despertar?
el despertar s’havia deixat de fer, 
exactament no sé per què. l’any pas-
sat vam creure oportú recuperar l’ac-
tivitat. es tractava d’intentar tornar als 
orígens de la festa amb aquests per-
sonatges. Hi ha vuit fàbriques, amb 
els seus respectius penjaculpes, que 
són la lió, la foneria, el Vapor Vell, 
can Sanpere, colomé clarà, pompili 
pujol, el Gas, i ingraf. els vestits que 
porten són al·legòrics a l’activitat de la 
fàbrica que representen. el que passa 
és que en el despertar no podem anar 
a totes perquè es faria massa llarg, i 
només es passa per quatre, i de cada 
fàbrica surten dos esperits. fem una 
cercavila, on participaran les atabala-
des, que passarà per les fàbriques i re-
collirà els penjaculpes, i que arribarà 
a l’amistat.

I a l’Amistat es fa el ‘Posem a Caldo’, 
la lectura dels Versots. Com es fan els 
textos?
els Versots els fa una comissió que 
pensa els temes i els posa en vers. 
Són temes d’actualitat; normalment 
tracten sobre coses que hagin passat 
a premià de mar el darrer any i que es 
vol que millorin.

Alguns d’aquests textos són bastant 
corrosius. Com se’ls pren la gent?
la veritat és que tampoc no hem tin-
gut mai cap queixa. la gent sap que és 
una cosa del moment, una crítica, evi-
dentment, però les crítiques sempre 
són constructives.

Els polítics són els que més els toca rebre?
no necessàriament. Hi rep tothom! 
Hi ha diferents graelles de Versots: la 
de política, la de societat, la d’urbanis-
me... Hi ha diversos temes, però ja et 
dic, en principi ningú no s’ha queixat, 
ni penso que ho facin.

Un altre element destacat a la Festa 
Major Petita és el ball de la Disfres-
sada que heu recuperat després d’un 
període d’investigació, perquè s’havia 
perdut.
es va saber que a premià de mar hi ha-
via hagut un ball tradicional que s’ha-
via ballat molt temps enrere, i alesho-
res va haver-hi una feina d’investigació 
per saber com havia estat i quin ori-
gen tenia, i de mica en mica es va anar 
perfilant el que ara és el ball de la dis-
fressada, que s’ha procurat que fos el 
més aproximat possible a l’original. Va 
ser en pompili massa qui va crear-ne 
les coreografies. ara ja és una activitat 
consolidada a la festa major d’Hivern. 

La Festa Major Petita conviu des del 
primer moment amb el Carnestoltes. 
Diries que les activitats són comple-
mentàries?
penso que sí, es complementen i con-
viuen bé. el que passa és que la gent 
encara pensa en el concepte de car-
naval. la festa major petita com a tal 
es coneix poc encara. Si preguntes pel 
poble quina festa ve ara et diran que 
arriba el carnestoltes, no la festa ma-
jor petita de premià de mar, i ens agra-
daria que fos al revés. 

Què cal fer, doncs, perquè la festa es 
conegui més?
S’han de donar a conèixer més els 
penjaculpes, i actes com el ball de la 
disfressada i, evidentment, tal com 
ja es fa des de l’any passat, els cartells 
han d’explicar que no només és carna-
val sinó també la festa major petita o 
festa major d’Hivern.

Imagino que ha de ser acabar la Festa 
Major d’Hivern i començar a pensar 
en el Rebombori.
efectivament. Som la mateixa gent pre-
parant la festa d’Hivern i el rebombo-
ri, i alguna cosa es cavalca perquè has 
de començar a pensar en els grups que 
han de venir, que necessiten una previ-
sió. ara estem immersos en els actes 

de la festa, però tan aviat s’acabin co-
mençarem amb el rebombori. i ràpid! 

Serà la dotzena edició ja d’aquesta ac-
tivitat que definiu com la Festa de la 
Cultura Popular i la Música Folk de 
Premià de Mar. En quin punt es troba?
funciona molt bé. atrau molta gent 
a molts actes, atenent els nivells de 
participació de premià de mar. com a 
festa a la gent de de bòlit! ens agrada 
molt. de tota manera, com passa amb 
la festa major d’Hivern, penso que 
s’ha de donar a conèixer més.

Acabem amb plans de futur. Com ha 
d’evolucionar De Bòlit!?
de bòlit! farà dotze anys que funciona 
com a coordinadora de colles de cultu-
ra popular, amb la qual cosa ja tenim 
un rodatge. de fet l’actual junta ja va 
trobar molta feina feta dels deu anys 
de l’eloi botey com a president i de les 
diferents juntes que han passat, i ara 
és una continuïtat. Hi ha feina a nivell 
de coordinació, que no es cavalquin 
assajos i actes i coses d’aquest tipus. 
ara tenim l’objectiu d’engrandir l’en-
titat, que hi hagi més colles, sobretot 
de petits. i ens agradaria consolidar la 
masia de can manent com a seu.

Xavier Traïd

Entre el 12 i el 22 de febrer, coincidint amb el Carnaval, Premià de Mar viurà la seva Festa Major 
Petita o d’Hivern. A banda de les que organitza l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, les activitats 
de la festa porten el segell de la coordinadora de colles de cultura popular De Bòlit!, una entitat 
amb dotze anys d’història i que aplega 292 socis actius a les seves colles. Parlem amb la seva 
presidenta des del novembre de 2013, l’Elvira Renyé.


