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“La ràdio muncipal serà sempre viva”
jordi margarit, president de ràdio associació de catalunya, parla de
l’evolució de les emissores locals i dels 30 anys de ràdio premià de mar

Miquel Buch,
reelegit alcalde

La Festa Major
ja és aquí
l’esperat desembarcament
pirata es farà la nit de
dimecres 8 a la platja
de bellamar

Temporada
de platges
el servei de vigilància es farà
fins el 18 de setembre i el
servei de neteja s’intensifica

Ajuntament Jove
el projecte d’una pista
poliesportiva i skate,
de l’escola el pilar,
guanyador de
l’ajuntament jove

Nova App de
Ràdio Premià
de Mar
l’aplicació de l’emissora
municipal permet veure
les notícies i els vídeos
de la ciutat

pàg. 16

pàg. 4

pàg. 6

pàg. 11

pàg. 13

el ple de constitució del nou ajuntament, celebrat el 13 de 
juny, va tornar a atorgar l’alcaldia al candidat de ciu, mi-
quel buch. la seva va ser la força més votada a les passades 
eleccions municipals, en les quals va treure un total de 7 
regidors; la segona força amb més vots va ser cp-cup-
pa, amb 4 regidors; la tercera c’s, que entra per primera 
vegada al consistori amb 3 regidors; i la resta, per ordre 
de major a menor nombre de vots, pSc-cp, amb 2 regi-
dors; erc-jxp-am, que torna a entrar al consistori amb 
2 regidors després d’haver quedat fora el darrer mandat; 
icV-euia-e, amb 2 regidors; i pp amb un regidor.

ciu i pSc han revalidat l’acord de govern i segons 
han anunciat ja han començat a preparar el pla d’ac-
tuació municipal 2015-2019 que s’elaborarà amb un 
procés de participació ciutadana. l’alcalde, miquel 
buch, que durant el seu discurs d’investidura va enu-
merar els principals eixos de la futura acció de govern, 
va oferir la mà estesa, durant tot el mandat, a la resta 
de forces polítiques amb representació a l’ajuntament 
i es va comprometre a “continuar teixint ponts per a 
l’enteniment” i a fer del diàleg i la participació el punt 
de partida de les actuacions municipals.

foto: EsthEr dE PradEs

El regidor Josep M.Molins dóna la vara d’alcalde a Miquel Buch
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“Encarem aquest nou 
mandat amb responsabi-
litat i voluntat de consens. 
El diàleg, la participació 
ciutadana, l’atenció soci-
al i la qualitat en la pres-
tació de serveis seran les 
nostres prioritats”.

Miquel Àngel Méndez
ciu

“Entenem la política muni-
cipal com una aposta que 
integra demandes socials, 
participació, representació 
institucional i teixit associ-
atiu. És l'ideari que inspira 
el nostre lema de campa-
nya: Governem-nos!”

Brenda Bär
cP-cuP-PA

“Gràcies als 1.539 premia-
nencs que han confiat en 
el nostre equip, Ciutadans 
entra a l’ajuntament amb 
responsabilitat, voluntat 
de servei i ganes de treba-
llar per millorar el poble 
des de l’oposició”.

Josep M.cano
c’s

“aquest mandat és sinò-
nim de treball, compro-
mís, diàleg i passió per 
seguir millorant la qualitat 
de vida dels premianencs, 
posant l’accent en tres ei-
xos: la igualtat, l’ocupa-
ció i la democràcia”.

david Gutiérrez
Psc

“aquests propers 4 anys 
treballarem per polítiques 
socials, transparència i su-
port al procés d'indepen-
dència. donarem suport a 
propostes que encaixin en 
el nostre programa, per fer 
un Premià millor”.

Josep M.Molins 
ERc-JxP-AM

Pacte de govern entre ciu i Psc-cP
CiU és la força més votada, CP-CUP-Pa la 2a i C’s i ErC-JxP-aM entren
al consistori amb 3 i 2 regidors respectivament 
el 13 de juny es va celebrar a 
la sala Salvador moragas de 
la biblioteca municipal martí 
rosselló el ple de constitució 
del nou ajuntament, durant 
el qual miquel buch va ser 
novament proclamat alcalde 
de premià de mar. la mesa 
d’edat va estar formada per jo-
sep m. molins i marina altés.

durant la investidura, mi-
quel buch (candidat per con-

vergència i unió) va obtenir 
10 vots; joan ribet (candidat 
per crida premianenca-can-
didatura d’unitat popular-
poble actiu) va obtenir 4 
vots; josé m. cano (candidat 
per ciutadans-partido de la 
ciudadanía) en va obtenir 3; 
josep m. molins (candidat 
d’esquerra republicana de 
catalunya-junts x premià-
acord municipal) en va obte-

nir 2; elena martín (candida-
ta d’iniciativa per catalunya 
Verds-esquerra unida i alter-
nativa-entesa) en va obtenir 
2; i els candidats david Gu-
tiérrez (partit dels Socialistes 
de catalunya-candidatura de 
progrés) i joaquín briones 
(partit popular-partido po-
pular) no en van obtenir cap, 
perquè van destinar els seus a 
miquel buch.

diàleg i mà estesa
el nou consistori està format 
per 21 regidors i els 7 de ciu 
i els 2 de pSc-cp han fet un 
pacte de govern per als pro-
pers 4 anys. durant les seves 
primeres paraules un cop ree-
legit alcalde, miquel buch va 
destacar que “la ciutadania 
ens diu que vol que, malgrat 
les diferències, tractem de po-
sar-nos d’acord en els temes 

més essencials. Volem enca-
rar aquest nou temps a seguir 
teixint ponts per a l’enteni-
ment i la concertació. Volem 
fer del diàleg i la participació 
el fonament de les actuacions 
municipals.” 

respecte als possibles pac-
tes de govern, l’alcalde va 
manifestar que, tot i haver 
parlat amb tots els grups mu-
nicipals, de moment només 

Foto de grup de tot el consistori
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“El nostre primer objectiu 
és implicar el màxim de 
partits, persones, platafor-
mes ciutadanes i associa-
cions possibles per lluitar 
contra la pobresa i la desi-
gualtat. Junts i juntes per 
canviar-ho tot!”

Rafa Fernández
icV-EuiA-E

“Empieza un nuevo man-
dato, caracterizado por la 
gran fragmentación, lo que 
conllevará a tener gran 
destreza para la goberna-
bilidad. deseo al alcalde 
muchísima suerte en esta 
nueva andadura”.

Joaquín Briones
PP

havia estat possible l’entesa 
amb el partit dels Socialistes 
de catalunya, a qui va agrair 
el seu compromís. i va afe-
gir que “sincerament no crec 
que les diferències siguin tan 
insalvables que no permetin 
aliances més àmplies. des 
de la humilitat, oferim col-
laboració. mà estesa que es 
mantindrà tot el mandat.”

Finalment, miquel buch va 
destacar que ciu i pSc-cp es 
comprometen “a seguir tre-
ballant per i amb la ciutada-

nia, amb humilitat però amb 
determinació, amb voluntat 
de diàleg i concertació amb 
la resta de forces polítiques”. 
i va enumerar els set eixos al 
voltant dels quals s’articularà 
l’acció de govern: cohesió so-
cial; lluita contra la desigualtat 
i la precarització; democràcia i 
transparència; vida comunità-
ria i convivència cívica; seguir 
teixint l’espai públic; sosteni-
bilitat ambiental; sostenibili-
tat financera i una administra-
ció propera i eficient.

Miquel Buch, CiU

Joan ribet, CP-CUP-Pa

david Gutiérrez, PsC-CP

Miquel a. Méndez, CiU

Marina altés, CP-CUP-Pa

olga safont, PsC-CP

Inma Morales, CiU

Pau Pañella, CP-CUP-Pa

Josep  M. Molins,
ErC-JxP-aM

antoni subirà, CiU

Brenda Bär, CP-CUP-Pa

Josep M. ripollès,
ErC-JxP-aM

Esmeralda Calleja, CiU

Josep M. Cano, C’s

Elena Martín, ICV-EUia-E

Eloi Maristany, CiU

sergio sanz, C’s

rafa fernández,
ICV-EUia-E

Jordi tomàs, CiU

rubén Martínez, C’s

Joaquín Briones, PP

Els 21 regidors i regidores que formen el nou consistori

Ple de constitució del nou Ajuntament, a la sala Salvador Moragas de la Biblioteca Martí Rosselló

Resultats de les eleccions municipals
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Tot a punt per a la Festa Major
Entre les novetats cal destacar el nou format de l’Expulsió,
amb una escenificació a la plaça de l’ajuntament
el Sopar popular, el Seguici nocturn i l’eufòria 
donaran el tret de sortida, la nit de dimarts dia 
7, de la Festa major. l’endemà, la repicada de 
campanes i enlairament de coets, el pregó i el 
desembarcament donaran el pas a un extens i 
variat programa d’actes que s’allargarà fins diu-
menge dia 12, quan tindran lloc la batalla final, 
l’expulsió i els Focs d’artifici. entre les novetats 
d’enguany cal destacar la ballada de sardanes 

de divendres a la nit a la plaça de l’ajuntament, 
amb la cobla ciutat de terrassa i el nou format 
de l’expulsió, que inclourà una cercavila dels 
premianencs fins a la plaça de l’ajuntament, on 
s’escenificarà l’expulsió definitiva dels pirates. el 
ball tronera comptarà amb l’orquestra Gira-sol i 
el mercat d’esclaus canviarà d’ubicació i es farà 
a la plaça de l’antiga Fàbrica del Gas, coincidint 
amb l’exposició Els pirates de la Mediterrània.

El cartell
roger ballabrera és l’autor del 
cartell guanyador del concurs, 
al qual es van presentar un total 
de 12 originals. ballabrera és il-
lustrador professional freelance 
i viu i treballa a premià de mar. 
Segons paraules seves, amb el 
cartell “he volgut reflectir el 
que per a mi és l'essència de 
la festa, el triangle amorós en-
tre l'omar, en martí i l'esther.” 
i afegeix que “el cor fet amb la 
maroma ajuda a connectar-ho 
tot amb la passió que desperta 
la Festa major entre els premia-
nencs i premianenques.”

pel que fa al concurs del cartell 
infantil, s’hi van presentar 7 
treballs i la guanyadora va ser 
neus Gili castillo.

durant la festa Major, hi 
haurà una programació 
especial de Ràdio 
Premià de Mar 95.2 FM, 
amb seguiment dels 
actes i connexions en 
directe.

trobareu tota la 
programació, recorreguts 
de les cercaviles, talls 
de carrers, aparcaments, 
ubicació dels WC químics 
i novetats de
la festa Major a
www.premiapirata.org

Els voluntaris de la Festa Major, durant l’acte de presentació del cartell
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Què cal tenir en compte
per al desembarcament
pirata (8 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 Be-
llamar: la infraestructura està formada per electricitat, mi-
cròfons i pirotècnia que se’n 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’Ajunta-
ment serà restringit i només s’hi podrà accedir pel carrer 
rectoria i Sant antoni.

Botiga de la Festa Major
Centre Cívic (C/Esperança, 19)
a la botiga del centre cívic, hi trobareu tots els articles ofi-
cials 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 2015, els nous pitets de pirates i 
premianencs i molts altres articles relacionats amb la festa.

HoRARis dE LA BoTiGA
 MATÍ TARdA

dijous 2 de juliol  de 18 a 21 h

divendres 3 de juliol  de 18 a 21 h

dissabte 4 de juliol  de 18 a 21 h

diumenge 5 de juliol  de 18 a 21 h

dilluns 6 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

dimarts 7 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

dimecres 8 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

dijous 9 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

divendres 10 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

dissabte 11 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 22 h

diumenge 12 de juliol de 9 a 14 h

foto: EsthEr dE PradEs
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Nova temporada de platges
a finals de juny va començar el 
servei de vigilància i socorris-
me a les platges. el servei estarà 
vigent fins al 18 de setembre de 
10.00 h a 18.00 h, de dilluns a 
diumenge, i estarà actiu a totes 
les platges del municipi.

durant la setmana del 6 al 
12 de juliol, coincidint amb 
Festa major, s’incrementarà 
l’horari del servei de 9.00.h 
a 19.00 h. l’empresa que se’n 
farà càrrec és marsave, S.l.
• A través del web municipal 
www.premiademar.cat, els usu-
aris de la platja podran consultar 
informació de l’estat de les dife-
rents platges, com per exemple 
el color de la bandera, l’estat de 

la mar, l’índex de radiació solar, 
presència de meduses, etc.
• Els usuaris també podran des-
carregar l’aplicació per a mòbils 
platges.cat de la Generalitat de 
catalunya, amb informació a 
temps real de totes les platges.

servei de neteja
el servei de neteja de les plat-
ges s'intensifica durant la 
temporada, de manera que di-
àriament es fa la neteja de la 
sorra, del passeig, la recollida 
de papereres, i la neteja dels 
torrents, dutxes i accessos.
al llarg de la platja hi ha un 
total de quatre punts de reci-
clatge.

Recomanacions del
servei de salvament
i socorrisme:
• Cal seguir sempre les re-
comanacions dels socorris-
tes, així com adoptar mesu-
res d’autoprotecció per tal 
de gaudir d’un bany segur.
• No intenteu nedar contra 
corrent.
• Si us sentiu arrossegats 
per un corrent, nedeu paral-
lelament a la platja i una 
vegada sortiu del corrent, 
nedeu cap a la platja.
• Les pilotes, matalassets i 
flotadors són molt lleugers 
i poden anar-se'n fàcilment 
mar endins o bolcar. Per 
tant, mai els utilitzeu si no 
sabeu nedar.
• Cal respectar les banderes 
de senyalització de l'estat 
de la mar:
– Bandera vermella: bany 
prohibit.
– Bandera groga: bany pe-
rillós. Es recomana que l’ai-
gua no sobrepassi l’alçada 
de la cintura.
– Bandera verda: bany sen-
se perill.

Monòlits als edificis
emblemàtics 
a mitjan maig es van instal·lar un total d’11 monòlits de senya-
lització per identificar els edificis de can manent, església de 
Sant cristòfol, can Gravada, Fàbrica del Gas, escola la Salle, 
escola assís, patronat, l’amistat, cases de cós, la lió i can ma-
ristany. És un projecte subvencionat al 100% a través del pro-
grama Xarxa de municipis de la diputació de barcelona, que 
permet una ruta cultural per donar a conèixer el valor històric 
i arquitectònic d’aquests edificis als premianencs i visitants. 
cada monòlit conté, a més d’una explicació en català, castellà i 
anglès sobre l’edifici i la seva història, el disseny d’un estampat 
i un codi Qr que remet a imatges i informacions addicionals. 

Els servei de socorrisme funcionarà de dilluns a diumenge Els monòlits expliquen la història dels edificis emblemàtics
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comencen les obres al camí
de can França 
a mitjan juliol començaran els treballs de reparació i millora 
d’aquesta via del barri de can pou-camp de mar, situada entre 
el torrent amell i el torrent de les tartanes, que delimita els 
termes municipals de premià de mar i premià de dalt. actu-
alment, cada vegada que plou amb una certa intensitat es pro-
dueix un arrossegament de terres que van a parar al sistema de 
clavegueram i l’acaben tamponant, fet que provoca importants 
molèsties als veïns de la zona. les obres consistiran en la pavi-
mentació d’un tram de la via i d’aquesta manera s’evitarà que es 
repeteixin aquests episodis, que de mitjana tenen lloc unes 3 o 
4 vegades al llarg de l’any.

la durada de les obres es preveu que serà d’uns 3 mesos. 
l’import de l’obra ascendeix a 162.251 € que seran subvencio-
nats per la diputació de barcelona, a través d’un conveni signat 
amb els ajuntaments de premià de mar i premià de dalt.

Nous cursos de recerca de
feina i formació ocupacional
Els propers mesos es portaran a terme diversos cursos per
ajudar les persones aturades a trobar feina
Fins a finals d’any, la regidoria de promoció 
econòmica ha programat diversos cursos i 
tallers destinats als premianencs en situació 
d’atur.

entre els cursos previstos, n’hi ha de cen-
trats en l’alfabetització digital, pensats per 
acostar les persones que ho necessiten a les 
tecnologies de la informació i de la comunica-
ció (tic) o per aprendre o millorar l’ús d’edi-
tors de text o càlcul com ara Word o excel. 
també es faran cursos de competències tècni-
ques concretes, com ara dependent-caixer de 
supermercat, riscos laborals en la construcció, 
anglès o comptabilitat. i, finalment, també es 
faran diversos tallers d’orientació i recerca de 
feina on es tractaran aspectes com ara l’auto-
coneixement de les aptituds, preferències i ac-
tituds respecte al món laboral; l’elaboració del 
currículum i la carta de presentació; les proves 
de selecció o els drets i els deures dels treballa-
dors, entre d’altres.
Més informació: Servei de promoció econòmi-
ca. antiga Fàbrica del Gas (c/ joan XXiii, 2-8).
a/e: ocupacio@premiademar.cat.
telèfon 93 741 74 01, extensió 2000.

Taller sobre com elaborar un currículum 

Plans d’ocupació
durant el 2015 s’ha contractat un total de 42 
persones en situació d’atur per treballar tem-
poralment a l’ajuntament, a través de diversos 
plans d’ocupació de la diputació de barcelo-
na, amb la col·laboració del Servei d’ocupa-
ció de catalunya. Segons la data del contracte, 
alguns dels treballadors ja han finalitzat el seu 
període i d’altres l’han començat recentment. 
les tasques assignades a aquests treballadors 
han estat de suport a diverses àrees del con-
sistori, d’obres i millores al carrer, d’educació 
infantil o de treball social, entre altres. Tram del Camí de Can França
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Imprès en paper reciclat

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 - agost 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

Juliol
6 E. Viayna
7 E. Gaza
8 J. Pueyo
9 P. Viayna
10 G. rosell
11 C. Peraire
12 C. Peraire
13 G. Barniol
14 a. Buenache
15 E. Viayna
16 E. Gaza
17 Rodríguez
18 J. Pueyo
19 J. Pueyo

Agost
1 G. Barniol
2 G. Barniol
3 rodríguez
4 a. Buenache
5 E. Viayna
6 E. Gaza
7 G. Rosell
8 P. Viayna
9 P. Viayna

20 C. Peraire
21 P. Viayna
22 G. Barniol
23 a. Buenache
24 E. Viayna
25 rodríguez
26 Rodríguez
27 E. Gaza
28 G. rosell
29 C. Peraire
30 J. Pueyo
31 P. Viayna

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

Fa pocs dies, hem encetat un nou mandat, en el qual renovo el meu compro-
mís com a alcalde. un compromís que agafo amb molta il·lusió, amb ganes 
de continuar treballant per al poble i amb molta responsabilitat. però, sobre-
tot, encaro aquesta nova etapa amb molta humilitat; conscient que hem d’es-
tar al costat de la ciutadania i que tots aquells que hem obtingut representació 
al consistori hem de fer un esforç per buscar l’entesa i el compromís conjunt.

d’altra banda, quan escric aquestes ratlles falten pocs dies per a l’ar-
ribada de la Festa major. la regidoria de Festes, la comissió de la Festa 

major i els voluntaris han treballat de valent per-
què tots els premianencs puguem gaudir d’un 
programa d’activitats variat i ampli. pirates i pre-
mianencs, us convido a participar d’aquesta festa 
tan nostra i a omplir els carrers amb alegria però 
també amb molt de civisme.

bona Festa major!

ens trobem davant del primer número després de les eleccions municipals celebrades el passat 24 de maig. des d’aquesta tribuna volem donar l’enho-
rabona a tots els escollits com a representants de la ciutadania al consistori. en la primera sessió d’investidura va ser escollit alcalde miquel buch, al ser 
el cap de llista de la candidatura més votada. a partir d’aquesta edició podrem llegir l’espai d’opinió dels set grups municipals que aquesta legislatura 
componen el consistori premianenc. tot això passa en temps de Festa major, unes dates molt esperades per la majoria de premianencs que estan dispo-
sats a gaudir i a participar d’uns dies d’autèntica complicitat lúdica que serveix per enfortir la cohesió de tots els estaments de la nostra ciutat. també és 
temps de celebracions i efemèrides i els records d’una festa major de 1985 quan es donava el tret de sortida de l’emissora municipal. aquests dies seran 
l’inici d’un any dedicat a la celebració d’aquest fet. un preàmbul que establíem 30 dies abans de fer els trenta amb la inauguració de l’espai30 a la sala 
d’actes del museu de l’estampació. el punt d’inici de la celebració de l’aniversari serà en plena Festa major, quan s’estreni la sardana 30 anys de Ràdio a 
Premià de Mar del mestre ramon iglesias. unint tecnologia i tradició estem segurs que afrontarem amb les millors garanties el futur que ens espera.
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Agenda d’activitats juliol-agost
 JuLioL
Dimarts 7
Xerrada sobre el conte Alícia
al país de les meravelles
a càrrec d’Adrià López Sala,
psicòleg clínic
19 h, a la biblioteca municipal
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló de premià de mar

Divendres 10
Ballada de sardanes amb
la cobla Ciutat de Terrassa
22 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

Dimecres 15 
Hora del conte: G.P.S
gegants, pirates i sirenes
a càrrec de mon mas
18 h, a la biblioteca municipal
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló de premià de mar

Divendres 17
Ballada de sardanes amb
la cobla Marinada
22 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

Dissabte 18
Visita guiada al Museu
públic familiar
(a partir de 4 anys).
12 h, al mep
preu: 4 € (entrada gratuïta
presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep

Diumenge 19
Visita guiada a l’exposició
Pirates a la Mediterrània
12 h i 13 h, al mep.
entrada lliure.
Ho organitza: mep

Divendres 24
Ballada de sardanes amb
la cobla Sabadell
22 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

Dissabte 25
Visita guiada al Museu
públic familiar
(a partir de 4 anys).
12 h, al mep
preu: 4 € (entrada gratuïta
presentant el val de promoció)
Ho organitza: mep

Diumenge 26
Visita guiada a l’exposició
Pirates a la Mediterrània
12 h i 13 h, al mep.
entrada lliure.
Ho organitza: mep

Divendres 31
Ballada de sardanes amb
la cobla Premià
22 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

 AGosT
Divendres 7
Ballada de sardanes amb
la cobla Sabadell
22 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

Divendres 14
Ballada de sardanes amb
la cobla Ciutat de Terrassa
22 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

Divendres 21
Ballada de sardanes amb
la cobla Marinada
22 h, a la plaça de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

Divendres 29
42è Aplec de sardanes
amb les cobles Sant jordi ciutat
de barcelona, premià,
jovenívola de Sabadell
i marinada
18.30 h, a la plaça
de l’ajuntament
Ho organitza: amics
de la Sardana

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

EXPOSICIONS
Exposició de llibres
amb motiu dels 150 anys
del conte d’Alícia al país de les 
meravelles. col·lecció particular
cal tit de Vilassar de mar
del 7 de juliol al 15 de setembre,
a la biblioteca municipal
Ho organitza: biblioteca martí
rosselló de premià de mar

Pirates a la Mediterrània
de juliol a setembre, al mep.
entrada lliure.
Ho organitza: mep

Exposició concurs de pintura
de Festa Major 2015
del 4 al 12 de juliol,
a la Sala premiart.
Ho organitza: associació
d’artistes plàstics
de premià de mar

Exposició col·lectiva
de pintura
a càrrec dels alumnes del taller
traç, dirigits per
miquel Fernàndez
del 17 al 26 de juliol,
a la Sala premiart.
Ho organitza: associació
d’artistes plàstics
de premià de mar

Museu Romà
de Premià de Mar
Visites concertades:
museuroma@premiademar.cat
tel. 93 752 91 97

FEsTEs dE BARRi
BARRi sANTA MARiA- sANTA ANNA-TiÓ
Actes festius els dies 14, 15 i 16 d’agost.
Consulteu-ne la publicitat específica.

BARRi dEL GAs
dissabte 29 d’agost
Jocs per a nens i nenes
10.30 h, a la plaça del Gas. hi col·labora: aV barri del Gas
Botifarrada
10.45 h, a la plaça del Gas. hi col·labora: aV barri del Gas
Jocs per a nens i nenes i xocolatada
17.30 h, a la plaça del Gas. Hi col·labora: AV barri del Gas
sopar veïnal
21.30 h, a l’avinguda de roma. hi col·labora: aV barri del Gas

diumenge 30 d’agost
sardinada popular
10 h, a la plaça de santa rosa. hi col·labora: aV barri del Gas
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Ponts de diàleg i enteniment
a les eleccions municipals recents, els premianencs 
han tornat a fer confiança a miquel buch com a al-
calde. el nou consistori, amb 7 grups municipals, 
demostra que la ciutadania és diversa i plural i ens 
demana que aquells que els representem siguem ca-
paços de posar-nos d’acord en els temes més essenci-
als. i en aquest sentit, afrontem aquest nou mandat 
amb la voluntat de continuar teixint ponts per a l’en-
teniment, perquè volem fer del diàleg i la participació 
el fonament de les actuacions municipals. Volem ar-
ribar al màxim d’acords per tal de fer un govern fort 
que permeti treballar per a les persones i que vetlli 
per fomentar la recuperació econòmica al municipi.

Hem parlat amb tots els grups municipals i per 
ara ha estat possible l’entesa amb el pSc, a qui agra-
ïm el seu compromís. però estem convençuts que 
hi pot haver aliances més àmplies, perquè malgrat 
les diferències de cadascú, que respectem profun-
dament, hi ha molts camins que ens uneixen i que 
amb diferents matisos els podríem fer plegats.

tal com va anunciar l’alcalde durant la investidu-
ra, la nova acció de govern s’articularà al voltant de 
7 eixos: cohesió social, lluita contra la desigualtat 
i la precarització; democràcia i transparència; vida 
comunitària i convivència cívica; seguir teixint l’es-
pai públic; sostenibilitat ambiental; sostenibilitat fi-
nancera; i administració propera i eficient. després 
d’haver parlat amb tots els grups municipals, cons-
tatem que són eixos comuns i que, per tant, són un 
bon punt de partida per començar a treballar de cara 
als propers 4 anys.
bona Festa major!

Article signat per AMPA Escola Mar Nova:
La reivindicació de la Mar Nova
la directora del nostre centre va comunicar, en ses-
sió ordinària del consell escolar, que presentava la 
dimissió aquest mes de juny.

És fàcil entendre que canviar la direcció suposa posar 
en perill el projecte educatiu de l’escola. com a conse-
qüència, les famílies de la mar nova iniciem un seguit 
d’accions reivindicatives contra la imposició d’una direc-
ció aliena al claustre i en defensa del projecte educatiu.

en aquesta línia, tots els grups municipals del po-
ble, excepte ciu, han signat un manifest de suport a 
la comunitat educativa de l’escola.

en la reunió mantinguda amb la consellera d’ense-
nyament, irene rigau, representants de l’ampa i dipu-
tats de diferents forces polítiques, es va traslladar la deci-
sió ferma de dur a terme el nomenament d’un director 
aliè a l’actual claustre, excloent així cap intenció de diàleg.

proposem que la direcció estigui a càrrec d’un 
membre de l’actual claustre. un cop s’obri el concurs 
de selecció de direccions, qualsevol funcionari que 
reuneixi els requisits podrà presentar el seu projecte.

apostem decididament per aquest model. És la raó per 
la qual vàrem matricular les nostres filles i fills en aquesta 
escola. Seguirem donant suport, col·laborant, defensant i 
promovent el nostre projecte educatiu. Vetllarem perquè 
no es modifiqui i impulsarem el seu creixement.

de la mateixa manera, denunciarem els canvis 
que no tinguin el consens de la comunitat educativa 
i no permetrem que s’alteri, perquè el projecte edu-
catiu de l’escola és la seva ànima.

agraïm al grup municipal d'erc la cessió 
d'aquest espai.

‘Activem-nos! Crida, municipi i poder popular’
passades les eleccions es configura un escenari polític 
nou a premià de mar. Gràcies a 1881 premianencs i 
premianenques, la crida dobla el nombre de regidors i 
passa a ser segona força liderant l'oposició, des de l'es-
querra, davant d'un govern que perd representació.

una de les primeres actuacions de la crida ha estat 
sortir al carrer, iniciant el 19 de juny una sèrie d'as-
semblees obertes a les places. considerem que el nos-
tre projecte de ruptura municipalista camina a peu de 
carrer i no és possible sense una àmplia participació 
i un arrelament per la base. el municipalisme no és 
una activitat restringida a l'ajuntament sinó que cal 
activar-nos per participar i actuar col·lectivament.

aquest primer mes, també ha marcat l'agenda 
premianenca el dret a l'habitatge, ja que els desno-
naments continuen estant a l'ordre del dia i un d'en-
tre tants coincideix amb els primers dies del nou 
mandat. creiem que cal reforçar la solidaritat, fer un 
seguiment social i institucional de cada cas i aturar 
aquesta injustícia.

després, des de l'escola mar nova ens han ofert 
un exemple de lluita col·lectiva per a la defensa 
d'un projecte educatiu innovador i de qualitat en 
l'ensenyament públic. la imposició autoritària del 
departament d’educació d'un nou equip directiu fa 
perillar el projecte educatiu de l'escola. Fet comple-
tament legal des de l'aprovació per part d'erc, ciu, 
pSc de la lec de 2010 i el seu desplegament en el 
decret de direccions. des de crida donem suport a 
la seva lluita i creiem que no s'ha de fer ni un pas 
enrere en la democràcia als centres educatius i en la 
defensa de projectes educatius innovadors.

Tenim un primer i clar objectiu: fer un Premià
més just i amb menys desigualtat
davant la configuració del nou consistori volem, 
en primer lloc, reconèixer la victòria de ciu. el re-
sultat de les passades eleccions els dóna novament 
l’oportunitat de gestionar el que és públic, han estat 
el projecte amb més suport i els felicitem per això.

Volem reconèixer també els bons resultats de la 
crida que ha estat la segona força i ha doblat els 
seus representants. us felicitem per aquests bons 
resultats, tot sabent que tenim un camí comú a fer.

Felicitem també erc per haver recuperat la re-
presentació i c’s per la representació obtinguda.

i agraïm a cada una de les persones que ens ha 
fet confiança i ha donat suport al nostre humil i am-
biciós projecte. un projecte que va més enllà d’un 
programa, un projecte que es construeix de valors, 
de ferms principis i de l’experiència compartida.

tenim un projecte ambiciós, de transformació de 
la ciutat en un lloc més just, més digne i més lliure. 
i volem fer-ho amb tots i totes vosaltres.

la configuració que resulta de les passades eleccions 
no ens fa possible treballar per a aquest projecte des 
del govern, però no hi renunciem i treballarem cada 
dia, punt a punt i trobada a trobada, per fer-lo realitat.

així, des d’ara, tenim un primer i clar objectiu: fer de 
premià un poble més just, amb menys desigualtat; fer front 
amb contundència a la situació de pobresa i precarietat que 
massa veïns i veïnes pateixen. des de l’oposició i des del car-
rer treballarem amb tothom que comparteixi la nostra lluita.

Som al davant d’un horitzó d’esperança que molts 
compartim, un horitzó en què junts i juntes provo-
quem un gir en favor de la gent.

Ciutadans de Premià de Mar, ja som aquí
ciutadans ha obtenido un buen resultado en las úl-
timas municipales. Hemos pasado de no tener re-
presentación a ser la tercera fuerza en votos. por esa 
razón, lo primero que queremos hacer es agradecer 
la confianza a las personas que nos han votado. una 
confianza que recibimos con mucho honor y respeto.

lo segundo es manifestar nuestro compromiso con 
las ideas, propuestas y prioridades expuestas durante 
la campaña electoral. compromiso que vamos a soste-
ner ejerciendo una oposición tan constructiva para la 
mejora de premià como firme en la exigencia de que el 
consistorio gobierne para todos, de forma transparen-
te y priorizando las cuestiones sociales y económicas.

por ese compromiso, hemos decidido impugnar la 
toma de posesión de aquellos concejales electos que 
prometieron su cargo poniéndose a disposición para 
separar cataluña del resto de españa y de la ue. em-
pezando por la de miquel buch, que ha preferido ser 
alcalde de los secesionistas en lugar de serlo de todos.

nos vamos a situar enfrente de aquellos que pre-
tendan poner al ayuntamiento al servicio de un 
proyecto que persigue dividir a la ciudadanía levan-
tando fronteras, cuando el reto político y la emer-
gencia social obliga a ofrecer soluciones para salir 
de la crisis y buscar mayor confluencia europea. 

desde c’s vamos a procurar que el gobierno mu-
nicipal respete la neutralidad ideológica de los espa-
cios y las instituciones públicas. Seremos exigentes 
en materia de transparencia y gestión, y trabajare-
mos para dar solución a las situaciones de desigual-
dad social, impulsando el progreso económico y so-
cial en premià de mar.

Empieza un nuevo mandato
en las pasadas elecciones el partido popular bajo en 
votos y en concejales, algo que no nos satisface, pero 
que a la vez nos anima a seguir luchando con más 
fuerza que nunca para recuperar a nuestro electora-
do descontento, al que no fue a votar, como a aque-
llos que optaron por otras fuerzas políticas.

el partido popular ya está tomando medidas para re-
cuperar a nuestro electorado y que vuelva a confiar en 
nosotros, seremos intolerantes contra toda clase de cor-
rupción, se están integrando en la dirección del partido 
caras nuevas, con gente sobradamente preparada y se 
va a abrir más el partido a la ciudadanía, y lo más im-
portante, hay que hacer un gran esfuerzo de pedagogía, 
hay que explicar a los ciudadanos no solo todo lo que se 
ha hecho, sino también que ocurriría si partidos popu-
listas y con eslóganes fáciles llegan al poder y cambian 
todo lo que hemos conseguido con tantísimo esfuerzo.

por lo que respecta a premià , durante este man-
dato haremos una oposición constructiva, de mano 
tendida al dialogo y al consenso, tendrán nuestro 
apoyo para todo lo que beneficie a premià y luchare-
mos por conseguir una solución definitiva a la n-ii, 
al apeadero de camp pou, a la estación de renfe, 
al puerto, al paseo marítimo, a la recuperación au-
tomática de las playas gracias a los espigones sub-
marinos. Seguiremos apostando por los servicios 
sociales, por las ayudas, por la seguridad, y por la 
promoción económica.

Finalmente, aprovecho para invitar a todos los 
premianencs a participar de la Fiesta mayor, y a dis-
frutar de todos los actos y actividades programadas.
buena FieSta maYor
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Quatre anys de compromís
el pSc és el partit municipalista de catalunya. cre-
iem que la millor manera d’augmentar la qualitat de 
vida és millorant els serveis públics, dotar els barris 
de nous equipaments, millorar les places i els car-
rers, apostar pel comerç local, enfortir el teixit as-
sociatiu i apostar per les polítiques de joventut. tot 
això és sinònim de treballar per la cohesió social, per 
la igualtat d’oportunitats i pel futur de les nostres 
generacions.

darrerament hem fet públic l’acord de Govern, 
tornant a posar els interessos del poble per sobre 
dels interessos de partit. aquest no és un acord d’es-
tar per estar, d’entrar per entrar o com alguns els 
agrada dir de practicar la “vella política”. És un acord 
que posa l’accent, entre altres, en tres eixos: la igual-
tat, l’ocupació i la democràcia.

tots els representants polítics haurem de demos-
trar estar a l’altura de les circumstàncies per afron-
tar els reptes següents: aconseguir que can Sanpere 
sigui 100% públic; pacificar la nii; defensar l’esco-
la pública; fer del port un nou pol econòmic de la 
ciutat; equilibrar territorialment els equipaments 
públics; continuar apostant per la transparència i la 
participació; lluitar contra la pobresa; dinamitzar el 
nostre comerç i generar llocs de treball i treballar 
per solucionar de manera satisfactòria la problemà-
tica de l’estació de rodalies.

els socialistes estenem la mà a la resta de forces 
polítiques per tal que el diàleg, la negociació i el pac-
te siguin els tres principis que regeixin la política 
local. la ciutadania ens demana que parlem i que 
ens entenguem, així ho hem començat a fer.

Elecciones municipales 2015.
Reivindicaciones vigentes
las elecciones municipales han significado un aumen-
to de los Grupos municipales, que han pasado de 5 a 7 
con relación a las elecciones de 2011, debido a que el voto 
ciudadano ha quedado más repartido entre las distintas 
opciones políticas y ningún partido ha conseguido los 11 
concejales necesarios para conseguir la mayoría absoluta.

el alcalde será el mismo, aunque gobernando en 
minoría y tendrá que pactar con el resto de fuerzas 
políticas los temas que nos afectan como vecinos.

desde un punto de vista vecinal, destacar el incre-
mento de votantes que ha habido en estas elecciones, 
11.490 frente a los 9.415 que votaron en 2011, un incre-
mento de más del 20%. ello significa una mayor sen-
sibilización e implicación de la ciudadanía respecto a la 
elección de los gobernantes locales que van a gestionar 
los temas que nos afectan en los próximos 4 años, y 
esperamos que ello se traduzca en una mayor partici-
pación vecinal a través de las asociaciones de Vecinos 
para hacer llegar sus reivindicaciones al ayuntamiento.

desde la coaV damos la bienvenida al nuevo equi-
po de Gobierno, deseándoles acierto en su gestión y les 
recordamos algunos de los temas que siguen vigentes.
– no aumentar la presión fiscal sobre el ciudadano y 
especialmente el valor del i.b.i.
– autopista Gratuita en el 2016, tal como reclama la 
plataforma preservem el maresme.
– Finalización de la estación de tren de forma que 
sea cómoda para los usuarios.
– promover a través de los organismos competentes una nu-
eva legislación que evite la ocupación arbitraria de viviendas.
– controlar el gasto en operaciones como can Sanpere.

1a Jornada intergeneracional
del consell d’infants
aquesta nova activitat permetrà que infants i gent gran
puguin compartir i intercanviar experiències
els alumnes de 5è i 6è de pri-
mària que formen part del 
consell d’infants ja estan tre-
ballant en l’organització de la 
1a jornada intergeneracional 
de cultura, que es farà a finals 
de setembre i comptarà amb 
la participació de totes les es-
coles de premià de mar, de les 
entitats de Gent Gran, ràdio 
premià de mar, l’escola mu-
nicipal de música i el museu 
de l’estampació. la proposta 

de tirar endavant aquesta ac-
tivitat va sorgir dels mateixos 
consellers, que van mani-
festar la voluntat de realitzar 
una jornada on s’integrés, per 
mitjà de diverses activitats, la 
cultura i la relació entre els 
nens i nenes i la gent gran.

el consell d'infants és un 
òrgan de participació on els 
nens i nenes poden exercir el 
seu dret com a ciutadans, re-
flexionar, expressar la seva opi-

nió, debatre, prendre decisions 
i elevar propostes al ple muni-
cipal. la finalitat del consell 
d'infants, format per alumnes 
de 5è i 6è de primària, és acon-
seguir que els infants se sentin 
part activa del seu poble, de-
senvolupant la capacitat crítica 
i fent sentir la seva veu. el tre-
ball dels consellers comença 
a les aules, des d’on s’inicia la 
recerca d’informació i el debat 
sobre possibles propostes.

Reunió del consell d’infants a la sala de plens

una pista poliesportiva i , projecte
guanyador de l’Ajuntament Jove 
el passat divendres, 29 de maig, l’espai l’amistat va acollir el 
plenari de l’ajuntament jove, durant el qual cada escola va pre-
sentar el seu projecte davant els més de 250 alumnes assis-
tents. el projecte guanyador va ser la construcció d’una pista 
poliesportiva i skate en una plaça del municipi, presentat per 
l’escola el pilar.

l’ajuntament jove és una iniciativa de les regidories de par-
ticipació i joventut que permet que els alumnes de 3r d’eSo de 
tots els centres escolars del poble puguin elaborar un projecte 
pensat perquè en puguin gaudir tots els joves premianencs. el 
pressupost que es destina a aquest projecte és de 6.000 €. 

els altres projectes que es van presentar van ser cinema a 
la fresca, de l’ieS premià de mar; paintball a l’estiu, de l’escola 
la Salle, i Guerra de màfies (proves grupals), de l’escola assís.

L’equip del projecte guanyador
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El MEP dóna a conèixer
les seves col·leccions
durant el mes de juny, el museu ha mostrat peces inèdites
dels seus fons a arenys i properament ho farà a terrassa
el museu de l’estampació participa en la mos-
tra temporal Tot Plegat, un projecte del circuit 
de museus tèxtils i de moda de catalunya que 
ha comptat també amb les aportacions del 
museu d’arenys i el centre de documentació i 
museu tèxtil de terrassa. l’exposició es va in-
augurar a arenys, més tard viatjarà a terrassa i 
el maig de 2016 s’instal·larà a premià de mar.

d’altra banda, el museu ofereix visites guia-
des a l’exposició permanent cada dissabte, on 
s’aniran presentant les diverses novetats. du-
rant els darrers mesos, el museu ha rebut di-
verses donacions, d’entre les quals cal destacar 
un conjunt de dissenys originals dels segles 
XViii i inicis del XiX, que seran exposades en 
la darrera fase de l’exposició permanent.

Exposició 
l’exposició es pot veure al museu de l’estampació 
i està produïda pel museu marítim de barcelona. 
es tracta d’un recorregut didàctic i alhora rigorós 
del que ha estat la pirateria històrica a la mar me-
diterrània, des de l’època antiga fins a gairebé l’ac-
tualitat. cal destacar especialment els elements que 
pertanyen als segles XVi-XViii, relacionats amb la 
pirateria barbaresca.
l’exposició es podrà veure fins al mes de novembre 
en horaris del mep. 
Horaris: dissabtes i diumenges d’11 h a 14 h. altres dies, visites concertades amb reserva 
prèvia al tel. 93 752 91 97 o museu@premiademar.cat. agost tancat.

5.000 alumnes han gaudit de
la programació cultural  

Alícia arriba a la Biblioteca

el mes de novembre es va donar el tret de sortida de la  cam-
panya escolar del programa anem al teatre 2014-2015 de la 
diputació de barcelona, organitzada per les regidories de cul-
tura i ensenyament a l’espai l’amistat. les obres que han pogut 
veure els alumnes dels centres escolars durant aquests mesos 
han estat La Sireneta de la companyia Festuc teatre; Desperta 
Bruixeta,  d’argot teatre;  i el Baró dels Arbres de Taaroa i Bufa-
sons. un total de 1.339 alumnes de les  escoles el pilar, la Salle, 
mar nova, la lió, mare de déu de montserrat, Sant cristòfol i 
el dofí de premià de mar han presenciat aquestes obres.

paral·lelament, el teatre en anglès s’ha consolidat per als 
alumnes dels cicles mitjà i superior. Finalment, l’ajuntament 
i la coral l’amistat ofereixen als alumnes de 3 a 16 anys espec-
tacles musicals per als cursos d’infantil, primària i eSo. els 
alumnes inscrits a aquesta programació han estat 2.550.

aquest 2015 se celebra el 150è aniversari de la cèlebre publi-
cació Alícia en terra de Meravelles, escrita per Lewis Carrol. 
la biblioteca municipal martí rosselló per commemorar-ne 
l’aniversari ha preparat l’exposició "150 anys del conte d'alícia 
al país de les meravelles", una mostra de llibres de la col·lecció 
particular cal tit de Vilassar de mar, que es podrà veure del 7 
de juliol al 15 de setembre.

l’exposició és una mostra d’edicions realitzades durant 
aquests 150 anys, amb un recorregut per les diferents traduc-
cions que s’han fet i il·lustracions que permeten conèixer di-
ferents Alícies, alhora que permet conèixer qui era realment la 
protagonista, una nena de 10 anys que es deia alice liddell.



coMuNicAciÓ  13

durant el mes d’agost, l’atenció
a l'oAc es farà amb cita prèvia 
de l’1 al 31 d’agost, les persones que vulguin anar a l’oficina 
d’atenció al ciutadà hauran de demanar dia i hora a través del 
portal www.premiademar.cat/citaprevia o del telèfon 93 741 74 00.
Horaris d’estiu de l’OAC (16 de juny - 15 de setembre):
• De dilluns a divendres 9 a 14 h

Pantalles informatives
Cada vegada més entitats demanen posar informació als
dispositius, ubicats als equipaments municipals
les pantalles informatives es troben a l’oficina 
d’atenció al ciutadà (a la plaça de l’ajuntament); 
a les dependències de ràdio premià de mar; al 
museu de l’estampació; a l’àrea de Serveis per-
sonals d’atenció al ciutadà (a la nau 2 de l’antiga 
Fàbrica del Gas); a la biblioteca martí rosselló, al 
pavelló d’esports i al centre cívic. ofereixen de 
manera continuada informació de l’ajuntament 

i de les entitats del poble, que cada vegada les 
tenen més presents a l’hora de fer difusió de les 
seves activitats. a més, també ofereixen avisos i 
les darreres actualitzacions del Twitter de l’Ajun-
tament i de ràdio premià de mar. totes estan 
ubicades en zones de pas i la majoria es poden 
continuar llegint des de l’exterior, en hores en 
què els equipaments estan tancats al públic.

Ràdio Premià de Mar ja té App
l’emissora municipal avança un pas més a l’hora de fer arribar la 
informació local als premianencs. i ho fa amb una nova aplicació 
gratuïta perquè els ciutadans puguin seguir els seus continguts, 
aquesta vegada per mitjà del telèfon mòbil.

l’aplicació es troba disponible per a dispositius apple i android 
de manera gratuïta. a banda de la informació de l'emissora, també 
es pot consultar la predicció meteorològica i compta amb enllaços 
a Twitter i a Youtube, on es poden veure les notícies i els vídeos de 
la ciutat. d'aquesta forma, ràdio premià de mar es torna a adaptar 
als nous usos dels ciutadans que, gràcies a les noves tecnologies, 
han canviat la seva manera de consumir continguts dels mitjans de 
comunicació.

amb el llançament de l'aplicació, que s’anirà actualitzant a mesu-
ra que apareguin novetats, ràdio premià de mar fa un salt qualitatiu 
i es bolca amb els usuaris que escolten la ràdio d'una manera dife-
rent, en moviment i sense fronteres.

app Iphone app android

Anunci oficial
En el Butlletí oficial de la Província de Barcelona de data 29/05/2015, 
apareix inserit l'anunci de l’aprovació definitiva del text íntegre de la mo-
dificació de l’ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de 
terrasses d’establiments de restauració o assimilats als espais públics, el 
qual ha estat aprovat definitivament per l'Ajuntament en data 06/05/2015 
en no haver-se presentat al·legacions en el període d'exposició pública.

Es fa públic en compliment del que disposa l’article 66.1 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, 1 de juny de 2015. Miquel Buch i Moya. alcalde en funcions

Anunci oficial
aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de 
l’estacionament limitat i controlat de vehicles amb parquímetre (apar-
cament horari). Podeu consultar el text de l’ordenança a
http://www.premiademar.cat/ordenanca-zona-blava

informació sobre els plens municipals
• Resum del ple: www.premiademar.cat/resums-ple
• Crònica elaborada per Ràdio Premià de Mar:
 www.premiademar.cat/croniques-ple
• Actes plenàries: www.premiademar.cat/actesplenaries
si voleu rebre per correu electrònic tots els resums dels plens municipals,
escriviu a premsa@premiademar.cat
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Escacs per als més petits
el club d’escacs amistat posa en marxa un 
nou curs pensat perquè els infants d’entre 6 i 
13 anys puguin conèixer de prop aquest esport 
i aprendre’l. la pràctica dels escacs comporta 
diversos beneficis, ja que augmenta la capaci-
tat d’atenció i de concentració, la imaginació i 
la creativitat, alhora que esdevé una eina de fo-
ment del raonament logicomatemàtic. el curs 
pretén treballar aspectes com l'acceptació de 
les regles i dels resultats, el control emocional, 

la capacitat d'organització, la responsabilitat 
en la presa de decisions o l'augment de l'auto-
estima. les sessions tindran una durada d’una 
hora o d’hora i mitja setmanal i hi haurà tres 
nivells de continuïtat: escacs escolars i, ii i iii.

Més informació:
a clubescacs.amistatdepremia@gmail.com
o telefonant als números
687114865 (armando); o 652468315 (Frederic).

el ple de maig va aprovar per assentiment que el club esportiu premià, que enguany celebra el 
seu centenari,  sigui l’entitat de l’any 2015. el ce premià serà l’encarregat de llegir el pregó de la 
Festa major, que es farà dimecres, 8 de juliol, des del balcó de l’ajuntament.

Partit del Centenari entre el CE Premà i el Barça B

Èxit de participació
en la cursa d’Estiu 

L'Atlètic Premià celebra
el 10è aniversari 

el proppassat 27 de juny es va celebrar la cursa d’estiu de pre-
mià de mar amb un gran nombre de corredors. en total van ser 
10 quilòmetres de recorregut, a més de la milla infantil, d’1 qui-
lòmetre. la corredora i campiona elena congost va apadrinar 
la cursa. el guanyador de la categoria absoluta va ser Zeno Fa-
zio i la guanyadora de la categoria femenina, Vanessa Sancho.  
les atabalades i els capgrossos de premià de mar van animar 
la sortida i l'arribada i l’associació Gafarruns i retosporlafibro-
mialgia, de l’associació imHeart , hi van posar la nota solidària.

l’atlètic premià de futbol sala ha fet 10 anys. Ho va celebrar 
amb un dinar de germanor i diversos partits al pavelló d’es-
ports Voramar per commemorar els 10 anys d’història del club. 

La cursa d’estiu va aplegar nombrosos participants

El cE Premià, entitat de l’any
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“La immediatesa, el rigor i la credibilitat són els
trets definitoris de les emissores municipals”
Jordi Margarit
President de ràdio
associació de Catalunya

Quina relació històrica hi ha entre la 
pionera Ràdio Associació i les emisso-
res municipals
ràdio associació no va ser la primera 
emissora a emetre a catalunya però sí 
que va ser la primera a tenir en conside-
ració el territori i per això va obrir delega-
cions a les quatre capitals catalanes, i la 
seva programació era compartida amb 
hores de programació pròpia de cada 
emissora. el concepte de capil·laritat i 
territorialitat de les seves programaci-
ons la feien modèlica en aquest sentit 
de descentralització de continguts.

Pionera en compartir continguts i tam-
bé en emissions no exclusives de ràdio
efectivament, l’any 1931 el govern de 
la república catalana presidida per 
Francesc macià signava un decret on 
s'autoritzava a emetre les 24 hores del 
dia una televisió impulsada per ràdio 
associació de catalunya, per tant ja nai-
xia aleshores el concepte de multimèdia 
que avui veiem en aquest espai30 tam-
bé caldria fer esment de les emissions 
en ona curta que s’adreçaven a la gent 
que havia marxat del país, la programa-
ció es deia “per als catalans absents de 
la pàtria” i això que ara veiem normal en 
les transmissions per internet de saltar 
qualsevol frontera, llavors ja s’intentava 
en aquestes programacions d’ona curta.

Malauradament aquest esperit inno-
vador en la radiocomunicació catalana 
es va veure truncat per la guerra civil
l’any 1939, l’exèrcit guanyador ocupava 
ràdio associació de catalunya, aquesta 
va ser l'única a tot l'estat que va perdre el 
nom i titularitat per "roja y separatista". 
Va ser el començament d'un llarg pe-
ríode de control, censura prèvia i d'ab-
sència del català a les ones. des d'aquest 
moment passa a dir-se cooperativa ra-

dio españa, fins al 8 d'abril de 1941 que 
el règim franquista la liquida i la trans-
forma en radio españa barcelona.

I als anys vuitanta torna a ressorgir
aquells anys vuitanta del segle passat, va-
ren significar un moment molt impor-
tant al nostre país i també per a rac que 
escull el consell rector que nomena una 
comissió per realitzar els tràmits per ob-
tenir la llicència. el 25 de gener de 1982, 
teodor Garriga, que tantes vegades us va 
acompanyar en celebracions d’aniversari 
de la ràdio i custodi de la marca rac i 
de moltes gravacions dels dirigents po-
lítics catalans durant la guerra civil i la 
dictadura, cedeix mitjançant acta nota-
rial l'explotació de la marca al president 
del consell rector de la rac. Va ser el 
ressorgiment de ràdio associació.

Just quan les emissores municipals i també 
Ràdio Premià inicien les seves emissions
És així. jo vinc de les emissores munici-
pals, concretament de ràdio rubí i co-
nec bé aquells inicis. puc recordar que el 
ple municipal de premià de mar va acor-
dar la creació de la seva emissora mu-
nicipal uns mesos més tard que ho fes 
ràdio arenys, per tant es troba entre les 
deganes de les emissores municipals. a 
l’espai30 he pogut veure i reviure apa-
rells i maneres de fer d’aquells inicis.

Potser no érem conscients fa trenta anys 
del que estàvem fent en aquells moments
realment es fa difícil que en aquells 
moments penséssim que amb la crea-
ció d’aquelles emissores, fomentéssim, 
entre moltes altres coses, petites indús-
tries de telecomunicacions que tradicio-
nalment eren a madrid i que amb la ne-
cessitat emergent de petita tecnologia 
es van poder consolidar a casa nostra 
per després poder servir als projectes 

nacionals de telecomunicacions. al-
gunes d’aquestes empreses les podem 
veure en aquest espai i veiem la trans-
ició d’aquell moment als nostres dies.

Creu que la indústria de continguts 
digitals prevaldrà per sobre de contin-
guts analògics en el futur?
no hi ha cap dubte que el contingut di-
gital va reemplaçant al contingut analò-
gic a un ritme frenètic. potser la majo-
ria de les formes de contingut analògic, 
inclosos els llibres, passaran a ser una 
cosa estranya de veure com ho són els 
discos de vinil. en tot cas, penso que hi 
ha la tendència a la informació puntual 
mitjançant la xarxa digital i la ràdio. el 
paper serà per a l'anàlisi i reflexió. igual-
ment que el debat, la tertúlia i informa-
ció continuaran a ràdio i televisió.

I quin futur li veu llavors a la ràdio 
municipal
la ràdio municipal serà sempre viva, 
en aquests moments les xarxes socials 
i altres tecnologies no poden superar la 
interlocució entre les persones que ga-
ranteix la ràdio, la ràdio municipal ha 
forjat dia a dia un llenguatge que arri-
ba als seus veïns i veïnes d’una manera 
molt directa i exclusiva. com podem 

veure en aquest espai30, la ràdio de pro-
ximitat ha estat sempre a primera línia 
de tecnologia, ho ha sabut fer perquè 
per la seva estructura ha pogut ser molt 
més àgil i flexible que les grans corpora-
cions i per aquest motiu crec que té una 
gran capacitat d’assimilar tots els aven-
ços que es van produint. tanmateix 
en aquest temps important que estem 
vivint com a país tinc el convenciment 
que les emissores municipals hi torna-
ran a jugar el paper de defensors dels 
drets nacionals que en aquests trenta 
anys han sabut mantenir.

Què en destacaria d’aquest Espai30 
jo hi veig una àgora on poder refle-
xionar sobre aquestes coses que ara 
comentem, estic segur que el pas de 
l’analògic al digital no és només una 
transició tecnològica, ho serà, sens 
dubte, a nivell emocional i mental, és 
per això que us encoratjo a treballar-hi 
perquè la immediatesa, la imaginació, 
el rigor i la credibilitat, que han estat i 
són els trets definitoris de les emissores 
municipals, trobin camins multiplata-
forma on poder arribar a la ciutadania. 
us voldria felicitar per la iniciativa i 
desitjar-vos el millor en aquest 30è ani-
versari de ràdio premià de mar.

El passat dia 3 de juny va tenir lloc la inauguració de l’anomenat Espai trenta, pensat per acollir di-
verses conferències, actes i programes especials de ràdio Premià de Mar amb motiu de la celebració 
del seu 30è aniversari. El punt de partida de l’Espai trenta és el que ha estat el canvi més important 
de ràdio Premià de Mar al llarg d’aquests 30 anys, el pas de l’analògic al digital, fruit d’un canvi de 
tecnologia comunicativa molt més ampli que ha suposat un canvi important en el dia a dia de tothom. 
L’acte va comptar amb la presència del  president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit.


