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“Alguns artistes han tingut ressò internacional”
l’associació d’artistes plàstics de premià de mar celebra el 15è aniversari.
la seva presidenta, fa un repàs a la tasca de l’entitat durant aquests anys.

833.000 € per millorar
l’enllumenat

Nadal arriba
carregat
de propostes
de totes les activitats
programades de nadal,
la més esperada és la
cavalcada dels reis mags,
que aquest any canvia
el recorregut

Millores en
la neteja viària
la utilització de telèfons
intel·ligents i l’ampliació
de la recollida de voluminosos
a domicili són algunes de
les millores que ja s’apliquen

La biblioteca
arriba a 1.000.000
de visitants 
durant els primers 5 anys,
la biblioteca martí rosselló
i lloveras ha fet 300.000
préstecs i més de
1.000 activitats

Avis i àvies
commemoren el
Dia Internacional
de la Gent Gran
el 8 de novembre es va
celebrar la Festa de la Gent
Gran, que va aplegar prop
de 400 persones

pàg. 16

pàg. 4

pàg. 5

pàg. 11

pàg. 14

el pressupost per al 2016, que ascendeix a 21.982.210 €, 
va ser aprovat inicialment pel ple municipal del mes de 
novembre. la inversió més destacada serà la millora 
de l'enllumenat dels carrers de la vila, a la qual es des-
tinaran més de 833.000 € per aconseguir un servei 
més sostenible i amb un major estalvi energètic. amb 
aquesta actuació es renovarà una part important de 
l’enllumenat actual i s’hi posaran bombetes tipus led. 

les millores també contemplen la instal·lació d’un siste-
ma de telegestió que permetrà que la xarxa d’enllumenat 
sigui més eficient. entre les altres inversions previstes 
per al proper any cal destacar la de 300.000 € per a la 
millora dels centres educatius; 241.000 per a la millora 
dels accessos a l’estació de rodalies renFe; 200.000 € 
per a la renovació del clavegueram; i 120.000 € per a 
arranjament de voreres.

El servei d’enllumenat serà més sostenible



2  portADA

“El pressupost per al 
2016 contempla 3M per 
a inversions en millores 
i incrementa la prestació 
de serveis a les persones 
en 500.000 €. Tot plegat 
amb una constant reduc-
ció de l’endeutament”.

Miquel Àngel Méndez  
cIu

“El govern demostra que 
no té projecte per al poble 
ni sensibilitat social. Uns 
pressupostos sense par-
ticipació dels veïns, amb 
mercantilització, partides 
sense esgotar i demagò-
gia amb la pressió fiscal”.

Marina Altés
cp-cup-pA

“Ens trobem amb l’aprova-
ció d’un pressupost, amb 
els vots a favor del PSC i 
PP, sense un projecte de 
ciutat darrere i que no res-
pecta la pluralitat ideolò-
gica de Premià de Mar”.

Josep M. cano
c’s

“Hem treballat per tenir 
un pressupost social pen-
sant en les persones, amb 
millores als serveis i al 
conjunt de la ciutadania; 
destinant ajuts socials i 
generant polítiques acti-
ves d’ocupació”.

David Gutiérrez
psc

“S'han aprovat els pressu-
postos municipals 2016, 
des d'ERC-JxP hi hem fet 
esmenes per millorar les 
partides de Cultura, Ser-
veis Socials i Ensenya-
ment. El proper any farem 
millorar la participació”.

Josep M. Molins 
Erc-Jxp-AM

El pressupost per al 2016, aprovat
El Ple del mes de novembre va aprovar inicialment el pressupost
per al proper any, que ascendeix a 21.982.210 €
el pressupost per al proper 
any es va aprovar amb els vots 
de l’equip de govern (ciu i 
psc), pp i l’abstenció d’erc-
jxp-am. cp-cup-pa, c’s i 
icV-euia-e hi van votar en 
contra.

la principal novetat del 
pressupost és que per prime-
ra vegada es presenta de ma-
nera analítica, és a dir que la 
ciutadania pot conèixer el cost 
real de cada activitat o servei, 
tenint en compte tant les des-
peses directes com les indi-
rectes. alhora, amb aquest 
nou plantejament, l’ajunta-
ment pot fer una valoració 
més precisa dels serveis que 
presta, ja que en té el detall 
del cost total.

Millora de l’enllumenat
el pressupost per al proper 
any és de 21.982.210 (un im-
port superior al del 2015, que 
era de 19.664.977) i en to-
tal es destinaran prop de 3m 
d’euros a inversions, un terç 
dels quals provenen del roma-
nent del 2015. la inversió més 
gran, amb un total de 833.241 
€, es destinarà a la millora de 
les instal·lacions de l’enllu-
menat dels carrers del mu-
nicipi. en aquest sentit, cal 
destacar l’estudi que ha fet la 
diputació de barcelona sobre 
quin ha de ser el nou model 
d’enllumenat públic dels pro-
pers anys. cal recordar que al 
mes d’abril de 2016 finalitza 
el contracte d’enllumenat pú-

El ple de novembre, durant l’aprovació del pressupost

Bona part de l’enllumenat públic es renovarà
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“Cal un projecte de ciutat 
elaborat amb la ciutada-
nia per conèixer les prio-
ritats que tenim. Després, 
un pressupost participa-
tiu. És un esforç necessari 
i urgent”.

Elena Martín Díaz
IcV-EuIA-E

“Son unos buenos presu-
puestos, tienen un impor-
tante aumento a las parti-
das dedicadas a servicios 
sociales, cultura, educa-
ción, deportes, juventud y 
promoción económica que 
creemos muy positivas”.

Joaquín Briones
pp

blic i a finals del passat man-
dat els grups municipals van 
acordar que s'havia de tirar 
endavant un nou model i es 
va demanar assessorament a 
la diputació de barcelona en 
aquest sentit.

els objectius principals 
d’aquest nou model són fer 
possible un servei d’enllume-
nat més sostenible i amb un 
major estalvi energètic, que 
comportarà la renovació de 
bona part de l’enllumenat pú-
blic i la introducció de bom-
betes led, així com la posada 
en marxa d’un sistema de te-
legestió per fer més eficient 
la xarxa d’enllumenat. el nou 
model va ser presentat a la 
ciutadania en una sessió in-
formativa que es va celebrar el 
proppassat 12 de novembre. 

altres inversions previs-
tes són 300.000 € destinats 
a la millora dels centres 

educatius amb l’objectiu de 
fer possible que les instal-
lacions escolars puguin ser 
utilitzades per a la realització 
d’activitats del mateix centre 
o d’entitats en un horari am-
pli; 241.000 € per a la millo-
ra dels accessos a l’estació de 
rodalies renFe (una inver-
sió que es reclamarà a adif ); 
200.000 € per a la renovació 
del clavegueram i 120.000 € 
per a arranjament de voreres; 
130.000 € per a l’ampliació 
del cementiri; o 40.000 € per 
a la col·locació de pantalles 
informatives al carrer.

Els impostos, congelats
les principals fonts del nou 
pressupost provenen dels im-
postos i les taxes (més del 57% 
del total) i de les transferèn-
cies d'altres administracions 
(que suposen el 33,4% del 
pressupost). en aquest sentit 

cal destacar que les ordenan-
ces fiscals per al proper any 
no suposen cap augment dels 
impostos per a la ciutadania i 
que l’esforç fiscal dels premi-
anencs és un 25% inferior de 
mitjana que el d’altres pobla-
cions del a comarca. alhora, 
l’endeutament de l’ajunta-
ment s’ha reduït d’11,2 m el 
2010 a 4,3 m , la qual cosa fa 
possible que premià de mar 
sigui el segon municipi menys 
endeutat de la comarca.

entre les principals actuaci-
ons previstes per cada àrea al 
pressupost del proper any, cal 
destacar, entre altres, la mi-
llora de la neteja dels carrers, 
que contempla millorar els 
serveis de recollida de la bros-
sa i la neteja viària en aquells 
punts on es detecten més ne-
cessitats. pel que fa als serveis 
socials, s’incrementen els es-
forços per atendre les neces-
sitats bàsiques i es preveu, 
entre altres, la creació d’un 

menjador social per atendre 
persones amb necessitats di-
verses o la posada en marxa de 
targetes per adquirir aliments 
frescos. en matèria de políti-
ques d’ocupació, s’incrementa 
la formació ocupacional i les 
subvencions a empreses que 
contractin persones aturades. 
i pel que fa a les activitats i 
serveis culturals, es preveu 
augmentar les subvencions a 
les entitats i potenciar els ser-
veis de la biblioteca.

principals inversions
• Millora energètica instal·lacions 833.241 €
 enllumenat exterior 

• Millores dels centres educatius 300.000 €

• Projecte de millora dels accessos 241.561 €
 a l'estació del ferrocarril

• Actuacions clavegueram 200.000 €

• Supressió de barreres arquitectòniques 130.000 €
 i ampliació del cementiri (Fase 1) 

• Llei de barris de dos carrers 121.125 €

• Reparació voreres 120.000 €

• Actuacions mobiliari urbà 100.008 €
 i parcs infantils

• Renovació i millora espai urbà nucli 86.460 €

• Construcció Edifici l'Amistat Obrera 80.936 €
 de Premià de Mar

• Il·luminació passeig marítim 75.000 €

• Supressió barreres arquitectòniques 66.831 €
 sector sud Can Farrerons 

• Arranjament del camí de Can França 57.660 €

• Accessibilitat Casa de la Vila 53.000 €

• Vestidors camp de futbol 49.991 €

• Adequació espais per a aparcament 49.863 €
 i esbarjo

• Obra de preparació mòdul escola 45.785 €
 Mar Nova 

• Pantalles informatives 40.000 €

Ingressos
• Impostos directes (IBI, vehicles...) 39,59%

• Impostos indirectes (imp. Construccions i obres) 0,36%

• Taxes, preus públics i altres ingressos 17,68%

• Transferències corrents (Estat, Generalitat, Diputació...) 33,39%

• Ingressos patrimonials (Lloguers, concessions...) 0,68%

• Subvencions de capital 3,79%

• Préstecs 4,51%

El nou enllumenat serà amb bombetes led

La inversió de l’accés a l’estació es reclamarà a ADIF

Es destinaran 120.000 € per arranjar voreres
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Activitats de Nadal i reis
DESEMBRE
Dimecres 9
Concert de Nadal
a les 17 h, al centre cívic

Divendres 11
Concert de tambors, guitarres
i poesia 
18.30 h, a l’església de sta. maria

Dissabte 12
Encesa de la il·luminació
i inauguració del pessebre
dels jardins de Can Roura
amb cantada de nadales
a les 19 h, a can roura 

Dia de les compres de Nadal – 
Christmas Shopping Day

Diumenge 13
Sortida a peu amb els Caminants
de Matinada, Caminants de
Sant Mateu i l’Esplai Parroquial
a les 8 h, a la plaça nova
45a pujada del pessebre a sant 
mateu

Inauguració del pessebre de
Nadal de l’església de Santa
Maria amb cantada de nadales
11.30 h, a l’església de sta. maria

Dimarts 15
Actuació dels “Amics
de la Guitarra”
16.30 h, a la residència assistida 
i servei d’atenció diürn
(c. sant miquel, 90).

Dimecres 16 
Audicions de Nadal
concerts a càrrec dels alumnes 
de l'escola municipal de música
del 16 al 22 de desembre, audi-
tori escola de música

Divendres 18 
Concert de Corals
concert de nadal amb la parti-
cipació de les corals de l'escola 
municipal de música
21 h, a l’església de sant cristòfol

Dissabte 19
Festival de Nadal
de Patinatge Artístic
de 9 h a 22 h, al pavelló
municipal d’esports

Inauguració de l’exposició
de diorames
diorames construïts pels membres 
dels amics de l’art pessebrístic.
del 19 de desembre al 5 de gener, 
al carrer aurora, 20
inauguració: dia 19 de desem-
bre, a les 11 h

Viu el Nadal al nucli antic
el nucli antic rep l’esperit de na-
dal i realitza tallers i activitats per 
a tots els públics

Celebració del Nadal
amb les famílies
a partir de les 16.30 h, a la resi-
dència assistida i servei d’aten-
ció diürn (c. sant miquel, 90)

Diumenge 20
Concert de nadales
a càrrec de la coral l’amistat
18 h, a l’església de sant cristòfol

Dimarts 22 
Torneig de Nadal
de 9 h a 22 h, al pavelló munici-
pal d’esports

Concert de Nadal 
concert de nadal amb la partici-
pació dels grups instrumentals 
de l'escola municipal de música.
20 h, a l’espai l’amistat

Dimecres 23
Campus de Nadal
de tecnificació d’hoquei línia
dies 23, 28,29 i 30 de desembre, 
al pavelló municipal d’esports

Dissabte 26
Dinar de germanor de Sant Esteve
13 h, al casal d’avis can manent
inscripcions: antiga Fàbrica del 
Gas (serveis socials)

Teatre.
Els Pastorets: l’Estel de Natzaret
18 h, al patronat teatre. més in-
formació: www.elpatronat.org

Concert de Sant Esteve
a càrrec de l’Orquestra simfòni-
ca de sant cugat.
a les 20 h, a la sala gran de l’es-
pai l’amistat 
Venda d’entrades: al bar del cen-
tre els dies 15,16,17 de desembre, 
de 19 a 20.30 h preu: 20 €. anti-
cipada: 18 €, socis: 15 €. una hora 
abans del concert al mateix lloc. 

Diumenge 27
Teatre.
Els Pastorets: l’Estel de Natzaret
18 h, al patronat teatre. més in-
formació: www.elpatronat.org

Dimarts 29 
Patge Reial 
de 18 h a 20 h
a la plaça de la sardana
(en cas de pluja, al centre cívic)

Dimecres 30 
Taller de Reis. Fem un fanalet
per donar la benvinguda
als Reis d’Orient 
12 h, al mep. preu: 8 €

Patge Reial 
de 18 h a 20 h
a la plaça de la sardana
(en cas de pluja, al centre cívic)

GENER
Dissabte 2
Viu el Nadal al nucli antic
el nucli antic rep l’esperit de na-
dal i realitza tallers i activitats per 
a tots els públics

Teatre.
Els Pastorets: l’Estel de Natzaret
18 h, al patronat teatre. més in-
formació: www.elpatronat.org

Quinto pirata de Nadal
a les 18 h, al centre cívic

Diumenge 3
Teatre.
Els Pastorets: l’Estel de Natzaret
18 h, al patronat teatre. més in-
formació: www.elpatronat.org

5 de gener
Rebuda de S.M. els Reis de l’Orient
16.30 h, als jardins del palmar 
17 h, a l’ajuntament de premià 
de mar 

Gran Cavalcada de Reis 
sortida a les 18.30 h, del carrer 
mercè (entre j. prim i elisenda 
de montcada) 

Pessebre vivent 
a partir de les 18.00 h, a la plaça 
dels països catalans

Durant totes les
festes de Nadal
Fins el 24 de desembre 
Fira de Nadal
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a la 
Gran Via de lluís companys, 
entre els carrers de la plaça i dr. 
Fleming

De l’11 de desembre al 7 de gener
Pessebre premianenc 
inauguració: 11 de desembre, a 
les 19 h al centre cívic. 

El trenet de Nadal et passeja
per Premià
el dia 12 de desembre funcionarà 
de 10 a 13 h a la plaça dels paisos 
catalans, del 14 al 18 i del 21 al 
24 de desembre funcionarà de 17 
a 20 h; els dies 19 i 20 de desem-
bre funcionarà de 10 a 13 h i de 
17 a 20 h.
els tiquets són gratuïts i es po-
den aconseguir amb les compres 
als establiments de premià.

Organitzen:
• AVECA
• Parròquia de Santa Maria
• Amics de l’Art Pessebrístic
• Ajuntament de Premià de Mar
• Caminants de Matinada
• Caminats de Sant Mateu
• Esplai Parroquial
• Casal Benèfic Premianenc
• Escola Municipal de Música
• Club Patí Premià
• Els comerços del nucli antic
• Coral l’Amistat
• CFS Premià
• Club Hoquei Línia
• Regidoria de Gent Gran
• Consell Municipal de la Gent Gran
• Patronat Teatre
• Associació Cultural
• Centre l’Amistat
• MEP
• Comissió de Gent Gran
  de pirates i premiamencs
• Escola de Teatre Kampikipugui

Col·laboren:
• Coral Amics del Cant (AVECA)
• Els comerços de Premià de Mar
• Amics de la Guitarra
• Ajuntament de Premià de Mar
• Amics del cant de la Gent Gran
  de l’aVeca
• Condis Supermercats
• La Caixa

La cavalcada de reis
canvia de recorregut
Els horaris i el nou recorregut seran els següents: 
Arribada dels reis Mags: 16.30 h al Palmar
recorregut fins a la plaça de l’Ajuntament: c. Enric Borràs,
c. Abat Oliba, c. Sant Mateu, Carretera de Premià de Dalt,
c. Indústria, c. Gibraltar, c. Rectoria, Pl. Ajuntament.
rebuda dels reis Mags: 17 h a la Plaça de l’Ajuntament
Pessebre vivent: 18 h a la plaça dels Països Catalans
cavalcada: Inici a les 18.30 h. al c. Mercè (entre Joan Prim
i Elisenda de Montcada). 
recorregut: c. Mercè, c. de la Plaça, c. Enric Granados,
Riera de Premià,  Gran Via, Plaça dels Països Catalans.
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Mesures per millorar
la neteja dels carrers
L’Ajuntament ja ha començat a aplicar les primeres accions
del projecte per millorar la neteja viària del municipi
concretament, els operaris de 
la neteja han començat a uti-
litzar telèfons intel·ligents per 
millorar la detecció de punts 
bruts i augmentar la rapidesa 
de resposta i s’ha ampliat el 
servei de recollida de volumi-
nosos a domicili. alhora, tam-
bé s’ha iniciat un servei propi 
d’inspecció i tramitació d'expe-
dients sancionadors; s’han co-
mençat a fer accions de neteja 
intensiva als carrers amb apar-
cament de canvi anual; i s’està 
fent la revisió de totes les àre-
es de contenidors. d’altra ban-
da, progressivament, s’aniran 
aplicant altres mesures, com 

ara l’augment de la freqüèn-
cia de recollida d’alguns con-
tenidors els caps de setmana, 
l’ampliació del contracte de 
neteja amb un cost sostenible, 
o la millora de la informació 
sobre els serveis que el ciutadà 
té a la seva disposició.

Zones d’esbarjo
per a gossos
una altra de les mesures que 
contempla el projecte és la cre-
ació de dues zones d’esbarjo 
per a gossos. una a la zona del 
palmar, que ja s’ha començat 
a construir, i una segona de la 
qual se n’està valorant la ubica-

ció. l’objectiu d’aquests espais 
és promoure la tinença respon-
sable d’animals i facilitar la tro-
bada dels propietaris i les seves 
mascotes en un espai adequat. 

L’Àrea de Medi Ambient
canvia d’ubicació
Les dependències del Servei 
de Medi Ambient i Salut Públi-
ca s’han traslladat al segon pis 
de la seu consistorial, a la plaça 
de l’Ajuntament, on també hi ha 
Serveis Territorials i Urbanisme. 
Amb la nova ubicació es facilita la 
operativa dels dos departaments, 
que treballen en nombrosos pro-
jectes de manera conjunta. 

Els nous ascensors
de l'estació,
en funcionament 

premià de Mar mesura
els fluxos dels vehicles

a primers de novembre, rodalies renfe va comuni-
car a l'ajuntament la posada en marxa dels nous as-
censors de l'estació de premià de mar, que ja estan 
en funcionament. els nous aparells estan totalment 
adaptats. d'aquesta manera queda resolt el problema 
que hi havia fins ara, ja que els antics ascensors no 
podien ser utilitzats per cadires de rodes de determi-
nades dimensions.

durant el mes de novembre s’ha estat mesurant, a diversos 
indrets del municipi, els vehicles que hi circulen diàriament. 
aquesta acció s'emmarca dins el pla de mobilitat urbana soste-
nible (pmus) que està elaborant la diputació de barcelona per 
encàrrec i ha anat acompanyada d’enquestes als conductors.

els pmus són una eina per a la planificació de la ciutat que 
persegueix objectius força transversals: millorar la qualitat de 
l'espai públic, racionalitzar el consum d’energia, reduir la con-
taminació atmosfèrica, millorar la seguretat viària de les ciutats 
i optimitzar els serveis i infraestructures del transport.

cal recordar que durant la primavera i l’estiu es van fer un 
seguit d’enquestes telefòniques als veïns i veïnes de premià de 
mar per conèixer els seus hàbits de mobilitat. com a resultat 
d’aquestes enquestes es va obtenir una perspectiva de quins 
són els hàbits de mobilitat dels premianencs, en dies feiners:
• Els 28.163 residents censats a Premià de Mar (desembre 2014) 
realitzen diàriament al voltant de 88.000 desplaçaments, que 
en mitjana representen 4 desplaçaments al dia per persona (vi-
atges d’anada i de tornada inclosos).
• El 59% dels desplaçaments diaris (51.800 desplaçaments/dia) es 
realitzen dins del municipi de premià. d’aquests, la major part són 
desplaçaments no motoritzats (86,2% a peu i un 0,3% en bicicleta). 
el 13,0% es realitza en vehicle privat, i un 0,5% en transport públic.
• Un 38% dels desplaçaments diaris (33.800 desplaçaments) els 
realitzen els residents cap a fora del municipi, principalment per 
motius de feina. els desplaçaments de connexió es realitzen ma-
joritàriament en vehicle privat (un 60% en dia feiner), i trans-
port públic (32%). el 8% es fan de manera no motoritzada.
• Els municipis amb major connexió són Barcelona (30% dels 
desplaçaments de connexió), mataró (18%), el masnou (8%), 
premià de dalt (7%) i Vilassar de mar (7%).
• Finalment, hi ha un 3% de desplaçaments (2.400 desplaça-
ments) que els residents a premià de mar realitzen externa-
ment al municipi.

El debat sobre el port, en fase final
tal com s’informava al Vila primilia del mes d’octubre, arran d’un acord entre l’ajuntament i l’empre-
sa concessionària del port, marina port premià, sl i consensuat amb la plataforma ciutadana premià 
port, durant aquests mesos s’ha portat a terme un debat públic sobre el futur del port. el debat ha es-
tat promogut des de l’ajuntament i se n’han fet diverses sessions, en les quals la ciutadania ha pogut 
valorar i dir-hi la seva sobre el projecte d’urbanització del passeig marítim i l’accés al port, en concret 
l’enllaç de l’n-ii amb el túnel soterrat. el procés ha comptat en tot moment amb una comissió de 
seguiment i control formada per representants de l’ajuntament i de diverses entitats de la vila, entre 
elles la plataforma cívica premià port, a més de l’empresa marina port premià i el club nàutic.

el 14 de desembre a les 19.30 h es farà al centre 
cívic la darrera sessió del debat, durant la qual es do-
naran a conèixer les principals conclusions de tot el 
procés. podeu consultar tota la informació referent al 
port i el debat a www.premiademar.cat/debat-port. 
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Els patis de l'escola La Lió,
oberts els caps de setmana

Les escoles rebran
dispositius tIc
L’Ajuntament inverteix 40.000 € perquè les escoles puguin
disposar de tauletes, ordinadors o pantalles digitals
la regidora d’ensenyament 
ha acordat amb els equips 
directius dels centres d’edu-
cació infantil, primària i esO 
la reorientació dels ajuts per a 
l’adquisició de llibres, i es des-
tinarà el mateix import a l’ad-
quisició de dispositius tic 
que se cediran a les ampa.

els darrers anys, la intro-
ducció de les tic en els pro-
cessos educatius i formatius 
està esdevenint un fenomen 
generalitzat. l’ús de dispo-
sitius electrònics a l’aula es 
considera un recurs que in-
crementa l’eficiència i que 
permet reduir la despesa en 

llibres i altres materials. els 
dispositius tic que ha adqui-
rit l’ajuntament, i que posarà 
a disposició de tots els alum-
nes de premià, esdevindran 
un recurs per afavorir l’apre-
nentatge cooperatiu i col-
laboratiu. alhora, permetran 
actualitzacions del programa-
ri a través el portal del depar-
tament d’ensenyament de la 
Generalitat.

la inversió de l’ajuntament 
per a aquest 2015 perquè 
les escoles puguin disposar 
d’aquests recursos serà de 
40.000 €. la distribució dels 
dispositius es farà tenint en 

compte el nombre d’alumnes i 
la petició de cada centre segons 
les seves necessitats o prefe-
rències: tauletes, ordinadors o 
pantalles digitals interactives. 
la cessió dels recursos es re-
gularà mitjançant la signatura 
d’un conveni entre l’ajunta-
ment i l’ampa de cada centre.

aquesta iniciativa se situa 
en el marc de la competència 
que reconeix la lrsal relativa 
a la promoció de les tecnologi-
es de la comunicació i la infor-
mació entre la ciutadania.

de cara al 2016 ja està pre-
vista una nova aportació de dis-
positius tic per a les escoles.

1a Jornada intergeneracional de cultura

torna 

La plaça de la Sardana va acollir aquesta activitat, proposada
des del Consell d’Infants

Diumenge dia 13 infants i joves podran
practicar gratuïtament diversos esports
i jocs recreatius al Pavelló d’Esports

l’activitat va reunir els 
alumnes de 6è i 1r d’esO 
de totes les escoles de 
premià de mar. la pro-
posta de tirar-la endavant 
va sorgir dels alumnes 
que formen part del con-
sell d’infants. d’aquesta 
manera, els alumnes i 
els avis van poder gaudir 
d’una jornada en la qual 
van compartir diverses 
activitats i experiències.

el consell d'infants és 
un òrgan de participació 
en què els infants poden 
exercir el seu dret com 
a ciutadans, reflexionar, 
expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar propostes al ple municipal. la fi-
nalitat del consell d'infants és aconseguir que aquests se sentin part activa del seu poble, que 
desenvolupin la capacitat crítica i facin sentir la seva veu. el treball dels consellers comença a les 
aules, des d’on s’inicia la recerca d’informació i el debat sobre possibles propostes.

aquesta serà la segona edició de l’activitat Fem esport i lleure en 
família, organitzada amb l’objectiu de promocionar l’esport que 
ofereixen les entitats esportives del municipi.

infants i joves podran fer un tastet de diferents esports i jocs 
recreatius, com el voleibol, el futbol, el bàsquet, l’escalada, el 
tennis, el tennis-taula, arts marcials, pilates, escacs, mini golf, 
diana, hipòdrom, handbol o pilotes recreatives, entre altres. la 
jornada es realitzarà durant tot el dia, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, 
i l’entrada serà gratuïta.

l’activitat ha estat organitzada conjuntament des de les re-
gidories de joventut i esports. des de salut pública, amb la 
col·laboració del mercat municipal, es repartiran més de 700 
pomes entre participants i famílies que hi assisteixin, així com 
material divulgatiu sobre el consum saludable.

també hi han col·laborat el centre excursionista premià de 
mar, l’agrupació bàsquet premià, el club esportiu premià, la 
comissió de l’esport escolar, el club tennis premià, el club 
Tennis Taula Premià, Sociedad Sinergetica Deportiva, Hukutsu 
Dojo Kyokushin Karate, el Club Escacs Premià, el Club Domi-
nó premià i la diputació de barcelona.

la regidoria de serveis socials, gràcies a una subvenció de la di-
putació de barcelona, ha iniciat l’activitat patis oberts al recinte de 
l’escola la lió. la iniciativa consisteix a obrir el recinte de l'escola 
tots els caps de setmana perquè els infants hi puguin anar a jugar. 
mentre està obert, hi ha un vigilant i un monitor que s'encarre-
guen de dinamitzar les activitats infantils. l'horari d'obertura és 
dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges de 10 a 13 h.

la subvenció de la diputació s'emmarca dins el programa de 
garantia de la cohesió social i inicialment permetrà tenir obert 
el recinte durant tots els caps de setmana fins al 20 de desem-
bre, tot i que l'ajuntament n’ha demanat una ampliació.

El recinte s’obre tots els caps de setmana

Alumnes i avis van poder compartir experiències

FOTO: ESThER DE PRADES 
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curs de dependents
de comerç 

Nou grup d’autoajuda
per a l'impuls laboral

el darrer curs per a persones aturades orientat a tre-
ballar als comerços va finalitzar amb èxit. en total hi 
van participar 15 persones que van obtenir formació 
teòrica i van poder fer 80 hores de pràctiques a di-
verses empreses. un cop finalitzat el curs, i per tant 
també el període de pràctiques, 4 d’aquestes perso-
nes van ser contractades per les mateixes empreses. 

la regidoria de serveis socials ha engegat una nova 
iniciativa per donar suport a les persones en situació 
d'atur de llarga durada. el funcionament ésa partir 
de grups de persones amb característiques o situa-
cions similars que, amb l'acompanyament i suport 
d'una psicòloga, fan un seguit de sessions orientades 
a potenciar el millor de cadascú i a mirar d'aconse-
guir un apropament als objectius laborals. les sessi-
ons van començar al mes de novembre, duraran fins 
al mes de març i es faran cada dimecres de 9.30 a 12 
h a la biblioteca municipal martí rosselló i lloveras.

les inscripcions es mantenen obertes encara que 
el grup ja hagi iniciat les seves activitats. les perso-
nes interessades poden telefonar al 937 52 53 26.

la posada en marxa d’aquest grup ha estat possi-
ble gràcies a una subvenció del pla de barris.

suport emocional a persones aturades
Aquest mes de desembre finalitza el programa de suport emocional
adreçat a persones aturades del barri de Santa Maria-Santa Anna-Tió
l’objectiu del programa ha 
estat augmentar l’ocupabilitat 
dels participants millorant el 
seu estat emocional. cal des-
tacar que els darrers anys s’ha 
detectat un increment de les 
situacions d’esclat emocional, 
com ara ansietat, angoixa o 
tensió, que dificulten l’efecti-
vitat en la recerca de feina.

el suport s’ha desenvolupat 
en diverses fases en les quals 
els participants han rebut un 
suport psicològic orientat a mi-
llorar el seu estat emocional. 
d’aquesta manera, s’aconse-
gueixen canviar els pensaments 
i emocions negatius per altres 
de més adients i per tant millo-

ren l’efectivitat a l’hora d’enfron-
tar-se a situacions de tensió com 
ara la recerca de feina.

als tallers que es van fer du-
rant el segon semestre del 2015 
hi van participar 32 persones i 
cada un d’ells va fer 4 sessions 
de teràpia individual i 4 de grup.

la iniciativa ha estat impul-
sada des de l’àrea del servei 
de promoció econòmica de 
l’ajuntament, gràcies a una 
subvenció del sOc en el marc 
del projecte treball als barris 
i el cofinançament del Fons 
social europeu.

L’Ajuntament incorpora
nous plans d’ocupació 

Els participants van fer sessions individuals i de grup

a mitjans de novembre es van incorporar a l'ajuntament 13 
nous treballadors. es tracta de persones majors de 45 anys que 
estaven en situació d’atur i gràcies a uns nous plans d’ocupació 
subvencionats pel servei d’Ocupació de catalunya (sOc) i el 
Fons social europeu durant sis mesos podran fer tasques de 
suport a diverses àrees de l'ajuntament amb jornada comple-
ta. en total s’han contractat dos auxiliars administratius, una 
treballadora social, dos conserges, quatre persones per donar 
suport a la brigada d’obres i quatre més a la de jardineria.

L’alcalde, Miquel Buch, va donar la benvinguda als nous treballadorsAl curs hi van participar 15 persones
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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 > desembre 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

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

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

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 aprovàvem el pressupost per a l’any vinent. la inversió 
més important permetrà una renovació i millora importants de la xar-
xa d’enllumenat, de manera que els premianencs podrem gaudir d’un 
servei més sostenible que permetrà un major estalvi energètic. alhora, 
gràcies a la reducció de l’endeutament que s’ha anat aconseguint al llarg 
dels darrers anys, que ens situa com al segon municipi menys endeu-
tat de la comarca, s’incrementen els recursos de totes aquelles àrees 
que presten serveis directes a la ciutadania tant en l’àmbit social, com 

cultural, esportiu o de benestar general. d’altra 
banda, quan escric aquestes ratlles, ja falta poc 
perquè s’encenguin els llums de nadal, que ja 
estan col·locats fa dies. per això, mentre espe-
rem les activitats programades per aquestes da-
tes, pensades perquè grans i petits en gaudiu i 
hi participeu, us desitjo a tots molt bones festes 
i un millor any 2016.

aquesta és la darrera edició del 2015 del Vila Primilia, la darrera edició d’un any marcat per les diferents convocatòries electorals.
en aquest exemplar ressaltem el debat sobre el projecte de desenvolupament del port de la ciutat, el seguiment de les obres de neteja, els plans de 

mobilitat, l’esport, el lleure i destaquem també mesures per ajudar col·lectius que passen dificultats.
Fem referència a un dels moments de reconeixement dels nostres esportistes locals a la segona Gala de l’esport, en la qual es guardona i reconeix 

a tots aquells esportistes que han destacat en les múltiples disciplines esportives que es practiquen a premià de mar.
Finalment, volem posar l’accent en aquest número en l’acte contra la violència de gènere. aquest és un aspecte que volem subratllar d’una manera 

especial en aquesta editorial, perquè, malgrat que creiem que s’avança molt en la igualtat entre persones, es continuen aplicant des d'una perspectiva 
patriarcal les relacions en una societat estructurada a partir del diferent equilibri relacional entre dones i homes. tantes vegades les dones són vícti-
mes de molts tipus de violència però, per sobre de tota violència, hi ha la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones.

des dels mitjans tampoc ens podem permetre escatimar voluntats i no podem permetre que la violència masclista esdevingui invisible i que es 
perpetuï en silenci mentre se segueixi atemptant contra els drets de les persones.

avancem i proposem-nos un nou any amb un escenari més just, representatiu i transparent, i tant de bo puguem escriure des d’aquesta tribuna 
moments que perdurin en la nostra memòria.
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Agenda d’activitats desembre
Divendres 11
Els èxits de J.S. Bach,
a càrrec de l’Orquestra
Barcelona Filharmonia
dins la iV temporada de música 
clàssica
21.30 h, a l’espai l’amistat
preu: 17 €, anticipada 15 €. els di-
lluns i dijous de 18 h a 21 h i per 
internet a espailamistat.cat
Ho organitza: Associació Coral
l’amistat i ajuntament
de premià de mar

Dissabte 12
Inauguració de la nova
exposició Els clicks de
Playmobil tornen al MEP
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: MEP

Diumenge 13 
Fem esport i lleure
en família. 2a edició
tastet  de diferents esports i 
jocs recreatius: voleibol, futbol, 
bàsquet, escalada,  tennis,  ten-
nis-taula, arts marcials, pilates, 
escacs, mini golf i diana, hipò-
drom, handbol, pilotes recreati-
ves,  i moltes més sorpreses. 
d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h, 
al pavelló municipal d’esports 
(camí del mig 62).
entrada gratuïta
Ho organitza: Ajuntament
de premià de mar

Visita a l’exposició Els clicks
de Playmobil tornen al MEP
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: MEP

Dimarts 15  
Llegir el teatre: Es comentarà
el llibre Maria Rosa
d’Àngel Guimerà
conductora del  club:
marta luna
18.30 h, a la biblioteca martí
rosselló i lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí
rosselló i lloveras

Lectures en veu alta a càrrec
de la plataforma Mar de dones
19 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: Mar de dones

Dimecres 16 
Hora del conte: Contes
que fan plorar de riure 
a càrrec de sandra rossi. adequat 
per a infants a partir de 3 anys
18 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí
rosselló i lloveras

Dijous 17 
Espai de trobada
de mares i nadons
11 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí 
rosselló i lloveras

Divendres 18 
Club de lectura infantil
per a alumnes de 6è de primària
17.30 h, a la biblioteca martí 
rosselló i lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí 
rosselló i lloveras

Dissabte 19 
Conta contes de Pirates
i Premianencs
11.30 h, a l’àrea infantil de la bi-
blioteca martí rosselló i lloveras
Ho organitza: Comissió de Pira-
tes i premianencs

Visita a l’exposició Els clicks
de Playmobil tornen al MEP
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: MEP

Teatre: Vilafranca
de jordi casanovas
Preu: 20 € / 18 € (anticipada) 
21.30 h, a l’espai l’amistat
Ho organitza: Espai l’Amistat

Dimarts 22 
Visita a l’exposició Els clicks
de Playmobil tornen al MEP
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: MEP

Lectures en veu alta a càrrec
de la plataforma Mar de dones
19 h, a la biblioteca martí rosse-
lló i lloveras
Ho organitza: Mar de dones

Diumenge 27
Visita a l’exposició Els clicks
de Playmobil tornen al MEP
12 h, al mep. entrada lliure
Ho organitza: MEP

EXPOSICIONS
Exposició de pintura
a càrrec de l’artista montserrat 
sardina
Fins al 6 de desembre, a la sala 
premiart
Ho organitza: Associació d’Artis-
tes plàstics de premià de mar

Els cliks de Playmobil
tornen al MEP
a partir del 12 de desembre, al 
mep
Ho organitza: MEP

Exposició col·lectiva de Nadal
celebració del 15è aniversari de 
l’associació artistes plàstics
de l’11 de desembre al 3 de ge-
ner, a la sala premiart
Ho organitza: Associació d’Artis-
tes plàstics de premià de mar

Exposició La biblioteca et cuida
mostra de llibres sobre la diabe-
tis i l’obesitat amb motiu de la 
campanya de la marató de tV3 
d’enguany.
Fes la teva aportació a la marató 
i t’enduràs un llibre de regal!
Fins al 12 de desembre, a la bi-
blioteca
Organitza: biblioteca

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

Activitats a
premià de Mar
el 13 de desembre se celebrarà 
l’edició 2015 de la marató de 
tV3, que enguany estarà dedica-
da a la diabetis i l’obesitat. una 
vegada més, l'ajuntament de 
premià de mar hi col·laborarà 
coordinant i oferint suport tèc-
nic a les diverses activitats que 
es realitzen al municipi per part 
d’entitats i comerços. 

Del 16 de novembre
al 12 de desembre
La biblioteca et cuida
i exposició de llibres 
biblioteca martí rosselló
Ho organitza: Esplai Parroquial

9 i 10 de desembre
Mercat de segona mà
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h,  tor-
ras i bages, 16
Ho organitza: Oficina de Català i 
escola d’adults de premià de mar

10 de desembre
Hoquei Premià –
FC Barcelona-veterans
22 h, pavelló d’esports
Ho organitza: C Hoquei Premià.

Fins a  l’11 de desembre
L’arbre dels desitjos
escrits amb el cor
torras i bages, 16
Ho organitza: Oficina de Català i 
escola d’adults de premià de mar

Dia 12 de desembre
Activitats infantils (inflables, xo-
colatada, conta contes, tallers...)
de 10 a 14 h,  escola la lió
Ho organitza: ANC i Òmnium 
cultural de premià de mar

Partits d’hoquei línia, totes les 
categories i berenar compartit
de 17 a 20 h,  pavelló d’esports
Ho organitza: C. Hoquei Línia 
premià de mar

Concert Coral l’Amistat
i Escola Teresa Maria
de 21 a 23 h, església sant cris-
tòfol
Ho organitza: ANC i Òmnium
cultural de premià de mar

Retalls, espectacle musical
i de monòlegs
21.30 h, espai l’amistat. entrada 
solidària per a la marató: 5 €
Ho organitza: Associació
Kampikipugui

13 de desembre
46a Pujada del pessebre
a Sant Mateu
8 h, plaça nova
Ho organitza:  Amics de l’Art
pessebrístic, caminants de
matinada, caminants de sant
mateu i esplai parroquial

Actuacions musicals, tallers
infantils i ball de gegants
de 10 a 15 h, plaça de la sardana
Ho organitza: Gegants
premià de mar

Crea, observa i identifica
fòssils (taller)
d’11 a 14 h, plaça de la sardana
Ho organitza:  Associació
d’estudis (aecc)

Ballada de country line dance
de 10 a 14 h, espai l’amistat
Ho organitza: AVECA

Esport i lleure en família
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, pave-
lló d’esports 
Ho organitza: Ajuntament
de premià de mar

Documental The visit
19 h, patronat 
Ho organitza: Patronat Social
premianenc

Ball per la Marató
de 17 a 20 h, can manent,
casal d’avis
Ho organitza: Can Manent,
casal d’avis

19 de desembre
Festival de Patinatge
de 9 a 22 h, pavelló d’esports
Ho organitza: Club Patí Premià

trobareu
totes
les activitats
de Nadal
a la pàgina 4
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Un trimestre ple de debat i participació 
tal com hem anat fent els darrers anys, uns dies 
abans que passés a aprovació del ple, vàrem presen-
tar en un acte obert a tothom el projecte del pressu-
post per al 2016. d’aquesta manera, els assistents 
van poder aclarir dubtes i dir-hi la seva sobre la pro-
posta presentada.

però la participació dels premianencs al pressupost 
no acaba, ni de bon tros, aquí. des d’ara i durant tot el 
2016, tothom que ho vulgui pot consultar el pressupost 
a través del web municipal i fer-hi totes aquelles apor-
tacions que consideri oportunes. perquè, tal com es va 
explicar durant l’acte de presentació, “el pressupost és 
dinàmic i durant l’any va variant en funció de les neces-
sitats, noves propostes i els imprevistos que van sorgint”.

paral·lelament, aquest darrer trimestre ha estat 
marcat per diverses jornades informatives i proces-
sos participatius, com ara el nou pla de millora per 
fer possible que premià de mar tingui uns carrers 
més nets i el nou model d’enllumenat. i, finalment, 
tenim en marxa el procés participatiu sobre el port, 
que ja està a punt d’arribar a la fase final.

entre els nostres principals compromisos per a 
aquest mandat hi havia els de continuar treballant 
per arribar a la màxima transparència i que els pre-
mianencs poguessin ser partícips de les decisions 
més importants del poble. uns compromisos que 
continuarem tirant endavant, amb nous processos 
de debat o de participació ciutadana sempre que hi 
hagi ocasió, i que esperem que comptin cada vegada 
amb una resposta més gran per part de la ciutadania.

aprofitem aquest espai per desitjar a tothom bo-
nes festes i un any millor!

Serveis socials: diagnosticar, debatre,
consensuar i actuar 
erc – junts x premià va presentar al ple d’octubre la 
iniciativa per crear la taula de debat dels serveis soci-
als amb la intenció que totes les formacions polítiques 
i els col·lectius i associacions que treballen temes soci-
als puguin parlar sobre necessitats i actuacions al nos-
tre poble. la proposta va ser aprovada per unanimitat.

cada partit s’ha presentat amb unes propostes 
de caràcter social al seu programa, les que cada 
formació considera més importants o prioritàries. 
però l’actuació al nostre poble, ja que no existeix cap 
majoria absoluta –i fins i tot si n’existís– requereix 
primer fer un mapa de les urgències socials; segon, 
debatre amb els diferents participants què és més 
necessari, per què i com es pot aplicar; i, tercer, esta-
blir un acord –de mínims, donada la diversitat ideo-
lògica– per actuar. un pla d’actuació ferm i eficaç en 
el temps necessita aquests ingredients.

segons el text presentat, la creació de la taula de 
debat dels serveis socials de premià de mar, té com 
a objectiu debatre i valorar les grans línies estratègi-
ques i els afers principals en matèria d’atenció a les 
persones. així, aquesta taula ha de deliberar sobre la 
planificació general dels serveis socials d’àmbit mu-
nicipal i formular propostes i suggeriments de mi-
llora integral dels recursos i serveis, principalment.

per aquest motiu, la taula de debat dels serveis 
socials, que ja ha realitzat diverses trobades, és una 
eina oberta i participativa que permet superar la 
visió del nostre programa (melic?) per mirar més 
enllà i establir una actuació més encertada amb els 
nostres ciutadans.

L’engany de la “baixa” pressió fiscal: impostos
baixos; taxes i preus públics alts 
sovint sentim dir a ciu i psc que a premià tenim 
“una baixa pressió fiscal”, i que això és una mesura 
“social”. analitzem aquesta afirmació perquè no en-
ganyin el ciutadà que la pugui sentir.

l’ajuntament ofereix una sèrie de serveis (entre 
ells, serveis socials) que es financen amb impostos, 
taxes i preus públics que paguen els veïns. els im-
postos són progressius, les taxes i preus públics no.

diem que els impostos són progressius perquè el pro-
pietari d’un immoble amb molt valor contribueix més, i 
el propietari d’un de menor valor, menys, qui no té cap 
immoble, no paga aquests impostos. però, i les persones 
que van poder comprar un immoble de més valor, però 
que en l’actualitat tenen dificultats econòmiques? l’ajun-
tament concedeix ajuts per pagar, per exemple, l’ibi.

a l’octubre, el govern (ciu i psc) amb el suport d’erc 
i el pp va baixar l’ibi pel 2016. i si baixen els d’impostos, 
com donarà l’ajuntament els serveis? doncs tenint unes 
taxes i preus públics per sobre de la mitjana de la provín-
cia. És a dir, preus alts en tràmits administratius, taxes 
d’escombraries o cementiri, escola de música... Quin és 
el problema? Que aquestes taxes i impostos les paguem 
tots independentment del nivell d’ingressos.

la “baixa” pressió fiscal que sovint se’ns vol ven-
dre des de ciu i psc és falsa. com que el valor dels 
immobles s’apuja cada any, si l’ibi s’hagués man-
tingut igual hi hauria hagut una pujada de cèntims 
als immobles amb baix valor, i d’euros als d’immo-
bles amb més valor. però, tots sumats haguessin es-
tat mig milió d’euros més, que sí que haurien servit 
per incrementar la partida de serveis socials.

Els pressupostos del 2016: ni participatius ni socials 
el 18 de novembre es van aprovar els pressupostos 
municipals, la coalició va votar en contra, per no ser 
participatius i per no ser socials.

penjar un pdF a la web amb el pressupost i espe-
rar aportacions és un brindis al sol.

Hem reclamat un procés participatiu, amb troba-
des amb el personal tècnic i polítics de cada àrea, 
amb partits, entitats, associacions i amb veïns i veï-
nes per identificar i prioritzar les necessitats de cada 
una de les àrees i valorar la despesa necessària.

ens diuen que aquests són uns pressupostos soci-
als. nosaltres pensem tot el contrari.

uns pressupostos socials ho són també quant als seus in-
gressos, amb l’exigència d’una fiscalitat progressiva, tant pel 
que fa a les taxes com als preus públics, i aquests no ho són.

tot el contrari, l’equip de govern valora com a punt 
fort que som el municipi amb la menor pressió fiscal 
del maresme, pels que menys tenen, però també pels 
que tenen més. no hi ha cap taxa ni cap preu públic 
municipal que tingui una tarifació social i això vol dir 
que són uns pressupostos injustos i antisocials.

i quant a la despesa: cal una dotació superior en la 
partida de "suport a les famílies".

l’entitat premià social ha valorat que a premià 
poden haver-hi 400 famílies sense cap ingrés (ni 
laboral ni assistencial) i evidentment cal treballar 
perquè siguin zero les famílies en aquesta situació.

poques polítiques de joventut i poca cultura. 
l'amistat suposa més de la meitat del pressupost 
de cultura i l’altre gran partida de l’àrea consisteix a 
col·locar espais per cartelleria, aspecte més relacio-
nat amb la neteja que no pas amb la cultural.

Desconexiones 
sin el respaldo de la mayoría social, los diputados de 
junt pel sí y la cup aprobaron en el parlament una 
resolución para emprender lo que denominan "des-
conexión con el estado y la legalidad españolas". en 
definitiva, un golpe contra la democracia y el marco 
legal que protege los derechos de todos. una desco-
nexión que mas necesita para no ser juzgado por los 
problemas de corrupción de convergència, y sobre 
los que erc y la cup están dispuestos a hacer la 
vista gorda en nombre del “procés”.

pero un estado de derecho no desconecta, y el nu-
estro dispone de las herramientas necesarias para pro-
tegerlo de cualquiera que pretenda embestirlo. de mo-
mento, el tribunal constitucional ha suspendido esa 
resolución. pero con toda esta situación, lo único que 
están consiguiendo junts pel sí y la cup es generar una 
incertidumbre que repercute negativamente en las vi-
das de los catalanes: empeora la calidad de nuestra deu-
da pública, repelen inversiones que generan empleo y 
riqueza, y estimula la deslocalización empresarial. en 
definitiva, perjudican a la prosperidad de cataluña.

si han desconectado de algo es de la composición 
de cataluña, de su pluralidad, de las necesidades 
de las personas que se encuentran en situaciones 
de emergencia social y que pueden ser atendidas 
empleando las amplias competencias de las que 
dispone la administración autonómica para darles 
solución. desde ciutadans trabajamos para que los 
catalanes dispongamos de un gobierno limpio, que 
vele por la convivencia y priorice las necesidades de 
las personas en una cataluña para todos, dentro de 
españa y de la unión europea.

La hora de la verdad
desde el partido popular catalán queremos dejar 
claro al conjunto de los catalanes que tengan la ab-
soluta seguridad y la total garantía que ni el señor 
mas, ni el señor junqueras, ni la extrema izquierda 
radical romperán cataluña del resto de españa. por 
muchas propuestas ilegales y sobre todo ilegítimas 
que se puedan aprobar , los diputados del ppc tie-
nen las ideas muy claras y la cabeza bien alta para 
defender los intereses de los hombres y mujeres 
que queremos seguir siendo catalanes y españoles.

el ppc defenderá siempre a los catalanes de naci-
miento y a los que han venido de otras partes de es-
paña y que no quieren que nadie les obligue a elegir 
entre españa y cataluña porque aman esta tierra y 
no quieren tener que renunciar a sus orígenes.

Hoy ha llegado el momento de hablar claro de 
una vez por todas, la independencia no es la solu-
ción, la independencia es el problema. la Generali-
tat tiene el presupuesto autonómico más elevado de 
españa y tenemos más competencias que ninguna 
otra región de europa.

Hace 26 años, caía el muro de Berlín, y ahora Mas 
pretende construir este muro en cataluña, pero no 
lo vamos a permitir.

tengan claro que el ppc no va a alimentar esta 
división y frustración, ni vamos a responder a sus 
excesos, con más excesos, pedimos una apuesta por 
el diálogo sincero y leal, dentro del marco legal del 
estatut de cataluña y la constitución, con todos los 
catalanes y el Gobierno de españa como vía para 
asegurar la convivencia pacífica y democrática para 
garantizar nuestros derechos.
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Primeres accions de govern: fets 
el psc va decidir entrar en el govern sota tres pre-
misses fonamentals: treballar, treballar i treballar. 
Hem realitzat un pla de xoc de la neteja per tal de mi-
llorar eficiència i lluitar l’incivisme. s’augmentarà la 
neteja viària i la recollida de les tres fraccions en cap 
de setmana, així com els dies de recollida de volumi-
nosos a domicili tot destinant 100.000 euros més.

els pressupostos són l’instrument que tenen els 
ajuntaments per tal de fer totes aquelles polítiques 
que siguin necessàries posar en marxa. Volem res-
saltar algunes dades: el pressupost de tota l’àrea de 
serveis socials ha augmentat prop d’un 11%, en ma-
tèria de serveis socials s’ha incrementat prop d’un 
7%, invertim més de 900.000 euros a l’escola de 
música i destinarem uns 3 milions d’euros en inver-
sions com, per exemple, la renovació del 60% de tot 
l’enllumenat públic per fer-lo més sostenible i gene-
rar així un estalvi energètic.

a promoció econòmica s’està impulsant accions 
per augmentar l’ocupabilitat dels treballadors i tre-
balladores en situació d’atur. durant aquests mesos 
hem impulsat un pla d’ocupació per a 13 persones 
majors de 45 anys. Hem impulsat cursos de forma-
ció en microsoft, en comptabilitat amb aplicació a 
la informàtica i un curs sobre com millorar les ha-
bilitats personals a l’hora d’afrontar una entrevista 
de feina. dins de les nostres possibilitats, tenim 
eines per oferir als treballadors en situació d’atur 
serveis per tal que es reciclin o adquireixin aque-
lles habilitats laborals que els permetin millorar 
les condicions necessàries per presentar-se com a 
candidats a una feina.

Reuniones Ajuntament – COAV. Nueva etapa 
desde el mes de septiembre miembros de la coor-
dinadora associacions de Veïns (cOaV), se han reu-
nido con todos los Grupos municipales.

el motivo ha sido transmitirles las reivindicaciones 
e inquietudes que la cOaV tiene en relación a los pro-
blemas más destacados que afectan a todos los vecinos 
y que queremos se traten en el presente curso munici-
pal: no aumentar la presión fiscal; subvenciones para 
las Festas de barri; autopista gratuita; estación de tren; 
el port; can sanpere; acera carretera premià de dalt; 
ubicación definitiva mezquita; okupación viviendas etc.

de todo ello se les entregó un escrito y hubo una 
gran receptividad por parte de todos.

también se les comentó la preocupación por mejorar la 
eficacia de las reuniones bimensuales con el ayuntamiento.

de las ideas recogidas y el posterior debate con 
todos los Grupos municipales en la reunión ajunta-
ment-cOaV del 16 de noviembre se consensuaron 
unas mejoras organizativas, de las que cabe destacar:
– presencia en las reuniones de todos los Grupos 
municipales presididos por el alcalde, a los que se 
enviará el Orden del día y las actas.
– publicación en la web municipal de las actas de 
las reuniones para una mayor difusión.
– enviar el Orden del día con una antelación de una 
semana a la reunión, para que a la misma se lleven 
respuestas concretas por parte del ayuntamiento.

el alcalde ofreció la ayuda a las aa.VV. de un gestor profesi-
onal y el asesoramiento de la Federación provincial de aa.VV.

ante esta nueva etapa, invitamos a que todos ve-
cinos incrementen su participación activa en la vida 
municipal a través de las aa.VV.

Els clicks
de playmobil
tornen al MEp
a partir del 12 de desembre, el .mep acollirà una nova exposi-
ció de clicks de Playmòbil, amb diversos diorames de temàtica 
paleontològica-arqueològica. els visitants tindran l’ocasió de 
veure ambients de l’època dels dinosaures, de la prehistòria, 
del temps dels egipcis, de l’època romana o fins i tot també de 
l’època medieval. a més, també hi haurà l’ambientació d’una 
excavació arqueològica i la d’un museu arqueològic. amb 
aquesta exposició, el museu de l’estampació vol recordar dos 
esdeveniments importants viscuts aquest 2015: l’obertura del 
museu romà i la remodelació de l’exposició permanent d’ar-
queologia.

cal recordar que l’any passat ja es va fer una exposició de 
playmobil, en aquella ocasió dedicada a diferents aspectes de 
la vida i la història de premià de mar. l’èxit va ser absolut, ja 
que en 3 caps de setmana la van visitar 5.000 persones.

La mostra de l'any passat va ser un èxit

El .MEp acull l’exposició
“contes infantils de la guerra”
La mostra explica la producció editorial infantil
durant la guerra civil espanyola
a partir del 31 de gener es podrà veure al museu de l’estampa-
ció l’exposició “contes infantils de la guerra”, dedicada a la pro-
ducció editorial infantil que es va dur a terme durant la guerra 
civil espanyola, que posa l’accent en el bàndol republicà. partint 
de la col·lecció privada de Freixes-Garriga, l’exposició mostra 
com els contes infantils van passar a formar part de l’engranat-
ge propagandístic del moment, amb exemples que van des del 
comissariat de propaganda a l’editorial estrella, d’El més petit 
de tots, a les adaptacions de contes clàssics com El gato con botes.

l’exposició mostra amb detall diferents episodis i s’estructura 
en diversos àmbits: context històric, finalitat ideològica i pro-
pagandística; exemples de contes clàssics adaptats, el ministerio de instrucción pública, el comissariat de 
propaganda de la Generalitat de catalunya i la biblioteca infantívola, autors destacats i il·lustradors desta-
cats i, finalment, la literatura infantil del bàndol franquista de la guerra i la postguerra. es podrà visitar fins 
al 21 de març, els dissabtes i els diumenges, d’11 a 14 h.

Monuments commemoratius
l’institut d’estudis catalans ha elaborat un recull dels monuments commemoratius de les ciutats catalanes 
en el qual surten tres monuments commemoratius de premià de mar. es tracta dels monuments dedicats 
a Oriol martorell (ubicat a la plaça Oriol martorell, de l’any 1995); l’agrupació coral l’amistat (a la plaça 
nova, des del 1971); i rafael casanova (plaça de can manent, 1995). el recull inclou més de mil tres-cents 
monuments i cada un va acompanyat d’una fitxa en la qual consta el tema, la ubicació, l’autor, les caracterís-
tiques, informació complementària i la imatge. les fitxes de cada un dels monuments es poden consultar a 
la pàgina web monuments.iec.cat. 
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La biblioteca supera
1.000.000 de visites

Liar Desiré i Brontë, guanyadors del Delayta’ns

tornen les nits d’estudi
a la Biblioteca 

totsuma per fer els gegantons

des de la seva inauguració, l’abril del 2010, la biblioteca martí 
rosselló i lloveras ja rebut 1.041.428 visitants (fins al 26 de 
novembre). al llarg d’aquests 5 anys s’han fet prop de 300.000 
préstecs i més de 1.000 activitats. actualment, els usuaris ins-
crits o amb carnet de préstec superen els 10.600.

el 20 de novembre l’espai l’amistat va ser l’escenari de la final del concurs de música delayta’ns, 
que té per objectiu promocionar formacions musicals de joves amateurs.

els guanyadors van ser liar desire, de la categoria de 15 a 22 anys, i brontë, de la categoria 
de 23 a 35 anys els primers van obtenir un premi de 200 € i una actuació com a teloners en un 
esdeveniment de premià de mar, i els segons una actuació remunerada en un esdeveniment a 
premià de mar per valor de 726 € i una entrevista i acústic en directe a ràdio arenys. els segons 
premis van ser per als grups malvenidos i el pezsquiatra.

del 9 al 31 de gener es faran les nits d’estudi a la biblioteca muni-
cipal martí rosselló. per tal que els joves puguin preparar els exà-
mens amb tranquil·litat s’habilitaran sales d’estudi i s’ampliarà 
l’horari habitual de la biblioteca, prioritàriament durant les nits 
i caps de setmana. l’horari d’estudi serà de dilluns a divendres, 
de 20.30 h a 00.30 h i dissabtes i diumenges de 17 h a 00.30 h. 
podran accedir a la sala d’estudi els joves de més de 16 anys.

aquest 2016 la Festa major de pirates i premianencs 
arriba al seu vintè aniversari i, entre altres idees 
de celebració, naixerà el desembarcament petit. 
aquesta nova activitat es realitzarà gràcies al 
suport tècnic i econòmic de la regidoria de 
Festes, basat sobretot en les infraestructures 
tècniques i materials bàsics. alhora, però, la 
comissió de pirates i premianencs ha apostat 
per la creació d’una parella de gegantons que 
recreï els gegants Omar i ester, que esdevindria 
una peça clau per consolidar l’acte. d’aquesta ma-
nera, els infants tindran les seves pròpies figures que 
els representaran al llarg de la festa.

per aconseguir aquest objectiu, la comissió de 
pirates i premianencs ha engegat la campanya de 
micromecenatge totsuma, que pretén aconseguir 
els 4.500 € necessaris per a la creació d'un gegantó 
calcat a l'Omar i una gegantona calcada a l'ester. 
les col·laboracions es poden fer a través del web 
www.totsuma.cat/projecte/1365/gegantons-omar-
i-ester-de-premia-de-mar. per ampliar la informa-
ció us podeu adreçar a premiapirates@gmail.com.

En 5 anys s’han fet prop de 300.000 préstecs
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500 sound system
a ràdio premià de Mar
Que un programa de ràdio fet per voluntaris 
en una emissora local arribi a les 500 edici-
ons és una veritable fita, i això és el que com-
memora i celebra (el proper gener) el Sound 
System de ràdio premià de mar. i és que dar-
rere de 500 hores de ràdio hi ha coses que no 
surten per antena, que van més enllà de la 
música i els continguts, i que són fonamen-
tals per garantir l’èxit de la proposta. Que els 
stereo2 -nom de guerra sota el qual deambu-
len pel planeta disc els codirectors de l’espai 
àngel pagès i ramon martínez- hagin posat 
en l’aire aquests 500 soundas demostra que al 
darrere hi ha un compromís -parlem de més 
de 10 anys en antena-, passió pel mitjà i pel 
missatge i, sobretot, amor per la música. un 
d’aquells enamoraments que va madurant a 
mesura que es fa adult l’individu que el gau-
deix, en aquest cas des que l’àngel i en ramon 
eren uns adolescents que es trobaven –parlem 
dels anys 70- a casa d’un amic o altre amb tocadiscs a delectar-se amb el darrer vinil adquirit, per 
exemple, a can minobis -actual carrer d’enric prat de la riba, en aquells dies Queipo de llano- i les 
primeres experiències a concerts a barcelona o badalona. ja ho veieu; un llarg recorregut, un bagat-
ge que es fa palès cada dimarts, de 9 a 10 de la nit, a ràdio premià de mar. Que sigui per molts anys!

un any i mig
de la posada
en marxa de
l’App per
comunicar
incidències 
el juliol del 2014 va entrar 
en funcionament l’aplica-
ció mòbil premià actua. 
aquest servei funciona a 
través del sistema android 
o iOs o des de la pàgina 
web www.premiactua.cat i 
permet comunicar direc-
tament a l’ajuntament aquelles 
incidències de la via pública relacionades amb la neteja viària 
i recollida de la brossa, avaries d’enllumenat públic, neteja de 
platges o senyalització viària. en el moment de comunicar una 
incidència, l’usuari escull de quin tipus es tracta i, si ho vol, 
pot afegir-hi una fotografia o una explicació. si la incidència es 
comunica des d’un dispositiu mòbil i des del mateix lloc dels 
fets, l’aplicació en fa la geolocalització a través de Google maps.

un cop s’ha comunicat una incidència, l'usuari pot saber en 
tot moment en quin estat es troba i és informat a través de no-
tificacions de l’inici de la gestió i de la resolució del problema.

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

Sound System s’emet cada dimarts, de 9 a 10 de la nit
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Festa de l'agulla

premià de Mar commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones

el proppassat 17 d’octubre es va fer a la plaça de la sardana la 
Festa de l’agulla, dedicada a la gran diversitat de labors que es 
poden fer amb agulla: mitja, ganxet, punt de creu, patchwork, 
frivolité, cosits, brodats, brodat en tul, etc. 

la festa, que feia 5 anys que no se celebrava, va ser organitza-
da per Conex, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Hi van par-
ticipar unes 160 persones provinents d’una vintena d’entitats i 
va comptar amb la participació dels grups de country de conex.

com cada any, la regidoria d’igualtat, 
amb la col·laboració de diverses entitats, 
va programar diverses activitats per com-
memorar el dia internacional per a l’eli-
minació de Violència envers les dones, 
que se celebra el 25 de novembre.

el diumenge 29 es va fer l’acte institu-
cional a la plaça de l’ajuntament, que va 
consistir en la lectura del manifest insti-
tucional i l’actuació dels alumnes de l’es-
cola municipal de música.

les entitats que van col·laborar en 
l’organització d’aquests actes van ser: 
associació d’estudis científics i cultu-
rals, associació creixent, associació de 
Fibromiàlgia, associació trastorns ansi-
etat, aVeca, dimecresalesnou, Grup de 
dones Gam, Grup mar de dones, pit de 
mar, sanunding premià, Oficina de cata-
là i segle XXi.

Èxit de participació en
la Festa de la Gent Gran
el diumenge 8 de novembre va tenir lloc al pavelló Voramar la tradicional Festa de la Gent Gran, 
commemorativa del Dia Internacional de la Gent Gran. Hi van assistir prop de 400 persones i 
hi van estar representats totes les entitats de gent gran de premià de mar: conex, can manent 
casal d’avis, associació de persones d’edat, consell sènior i casal benèfic premianenc. durant 
l’acte es va fer un reconeixement a cinc parelles que enguany han celebrat les bodes d’Or.

La festa va aplegar 160 personesReconeixement a les parelles que han celebrat les noces d’or

Durant l’acte es va llegir el manifest institucional

FOTO: ESThER DE PRADES 
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Gala de l’Esport premianenc

obres de millora al
pavelló d’Esports

partit d’homenatge a Anty Garcia

Nou espai lúdic i de salut per a la gent gran
el 6 de novembre va tenir lloc a l’espai l’amistat la Gala de 
l’esport premianenc, com a reconeixement dels esportistes que 
han assolit èxits esportius al llarg de la temporada 2014-2015. 
a l’acte hi van assistir prop de 300 persones, es van donar 58 
diplomes i 6 reconeixements especials.

a primers de novembre van començar les obres de millora i 
adequació de les sortides d’emergència del pavelló municipal 
d’esports, amb un pressupost aproximat de 50.000 €. aquestes 
actuacions estan subvencionades per diferents programes de la 
diputació de barcelona. 

el passat 22 de novembre, el 
camp de Futbol municipal va 
acollir el partit d’homenatge a 
l’exjugador del F.c. barcelo-
na i del c.e. premià antonio 
Garcia, conegut com a anty, 
que va enfrontar un combinat 
d’exjugadors del F.c. barcelo-
na davant un combinat d’ex-
companys i familiars de l’ho-
menatjat. el motiu del partit 
va ser la recollida de fons per 
la seva lluita contra l’ela, 
malaltia que pateix el mateix 
exjugador.

la plaça ubicada entre els carrers riera de 
premià i maresme compta amb un nou cir-
cuit pensat perquè la gent gran pugui fer 
exercici físic. es tracta de diversos aparells, 
instal·lats per la diputació de barcelona, amb 
què es treballen totes les parts del cos amb 
un seguit de moviments senzills, de manera 
que cada persona pot adequar-los a les seves 
necessitats. els exercicis es poden realitzar de 
manera individual o en grup, per afavorir la 
socialització i la motivació dels usuaris.

pròximament, la regidoria d'esports po-
sarà en marxa un programa de caminades 
que inclourà l'ús d'aquests aparells.

Foto de família dels esportistes premiats amb els regidors

Els exjugadors Anty Garcia i Carles Rexach

El circuit permet fer exercicis en grup
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“Cal més implicació de les institucions
i la societat amb l’art”
Mercè Arbolí
Presidenta de l'Associació
d’Artistes Plàstics
de Premià de Mar

Mercè Arbolí, com recordeu aquell inici?
recordo com en joan Gómez em va pre-
sentar un dia l’antoni bachs i en un bar 
de la nostra població em van explicar les 
seves intencions d'obrir una sala d’art 
on tots els artistes poguessin exposar les 
obres que realitzaven. per tot això cal-
dria engrescar l’ajuntament i fer-li veu-
re que en altres poblacions dels voltants 
ja existien aquestes sales i a premià de 
mar encara no teníem cap instal·lació 
exclusivament dedicada a l’art.

Arriba el moment en què tot plegat va 
prenent forma...
sí, efectivament, l’antoni bachs que 
tenia ja molta experiència empresarial 
en el món artístic i mediàtic va liderar 
el projecte. Va formar l’equip de so-
cis fundadors que vàrem ser en josep 
maria Font, en joan Gómez l’antoni 
bachs i la meva filla. tots cinc vàrem 
començar la redacció dels estatuts i 
cercar el lloc que acolliria la sala d’art, 
un lloc cèntric, econòmic i que reunís 
les condicions per fer les exposicions.

...i trobeu el local de Sant Antoni nú-
mero 3?
realment va ser una troballa. ens va 
agradar molt perquè reunia totes les 
condicions i ens va donar una bona 
embranzida per a l’inici de les activi-
tats de l’associació d’artistes plàstics de 
premià de mar. Vam pintar i condicio-
nar el local entre tots, per tal d’aconse-
guir que aquell lloc esdevingués la sala 
d’exposicions que ara coneixem.

Com es finança l’entitat? 
a través dels cànons de les diferents ex-
posicions, les quotes dels socis que són 
8 euros mensuals i també d’aportaci-

ons de l’ajuntament de premià de mar. 
concretament, per a l'exposició mono-
gràfica del gener, l’ajuntament ens fa 
una aportació com a entitat i amb això 
cobrim les petites despeses que tenim.

Quines activitats s’hi han portat a ter-
me en aquests 15 anys?
la sala ha obert sense interrupció: de 
dimarts a dissabtes de 16 a 20 h i dis-
sabtes i diumenges de 12 a 14 h. Ha 
estat, per tant, durant aquests anys, 
3.705 dies de portes obertes incloent 
els dies de nadal i sant esteve. cal fer 
notar que en aquests anys han passat 
per premiart 1.580 artistes, s’han fet 
15 exposicions col·lectives, 11 concur-
sos i estimem que l’han visitat unes 
75.000 persones. amb aquestes xifres 
crec que no es pot pas dir que hàgim 
passat desapercebuts.

La sala ha servit només per exposici-
ons artístiques?
ara tenim també una biblioteca que 
va ser una donació d’un dels socis, 
que és a l’abast de tothom que vulgui 
consultar-la, amb molt bons llibres 
d’art i catàlegs d’exposicions. una al-
tra de les coses que al llarg d’aquests 
anys també s’han fet a la sala han estat 
presentacions de llibres i altres esde-
veniments culturals.

Quins moments recordeu amb espe-
cial il·lusió?
recordo una exposició de reproducci-
ons de llucià navarro, que era profes-
sor de la llotja de barcelona, i que va 
portar unes obres de gran format que 
es van exposar al museu de l’estampa-
ció. Va ser realment un moment que 
avui encara recordo amb emoció.

Els artistes locals han pogut mostrar 
el seu treball a fora de la localitat?
aquest ha estat també un aspecte 
importat en la nostra entitat: la di-
fusió dels nostres artistes que a més 
a més han anat molt més enllà del 
municipi. pensa que a la nostra as-
sociació hi trobem dibuixants, pin-
tors, fotògrafs, escultors... en molts 
casos, la seva obra ha transcendit els 
límits del nostre àmbit i el seu ressò 
ha arribat en alguns casos a escala 
internacional.

Existeix prou massa crítica per l’art?
jo crec que caldria un compromís més 
gran amb l’art. primer, per part de les 
institucions, que en el moment que 
els pressupostos van a la baixa, els pri-
mers a rebre són les activitats cultu-
rals i encara més les adreçades al món 
de l’art. també cal més implicació de 
la societat civil, artistes i aficionats que 
els costa molt de comprometre's en 
activitats i en projectes que potenciïn 
l’art al municipi.

Aquest mes de desembre teniu previs-
ta la col·lectiva de socis?
sí, com cada any els socis seran els 
protagonistes en aquestes dates i són 
ells qui exposaran les obres. aquests 
dies ens serveixen a tots plegats per 
reflexionar sobre aquella utopia que 
va iniciar-se ara fa quinze anys i que 
ha esdevingut una realitat ben viva.

Quines seran les activitats que enceta-
ran aquest any 2016?
començarem l’any amb molta il·lusió 
perquè a la sala premiart es presentarà 
un homenatge a un grup d’artistes que 
han mostrat els seus treballs a premià 
de mar i que gaudeixen d’un gran re-
coneixement en l'àmbit internacional. 
es tracta dels artistes joan Font, didi-
er lourenço, Frederic lloveras, joan 
mas, llucià navarro, lluís Osuna, 
jaume perich, pau roig, josep maria 
rovira brull, robert segura i raimon 
torres. i hi haurà una obra seva i la 
seva biografia. aquests artistes són els 
que cada any han fet la monogràfica.

L'associació d’Artistes Plàstics de Premià de Mar es va fundar el desembre de l’any 2000, ara 
fa quinze anys, amb el desig de dotar el nostre poble d’una sala permanent d’exposicions i per 
aixoplugar els artistes premianencs. Avui en dia la formen uns 40 socis. Al llarg d’aquests anys 
n’ha estat president l’Antoni Bachs i, actualment, la Mercè Arbolí, que ens explica com ha viscut 
l'entitat aquests quinze anys.

Assistents a la primera Assemblea de l’any 2000


