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“Música de Nova Orleans a Premià de Mar”
Yolanda campillo és la presidenta de la formació alíbabrass,
que vol acostar als carrers el second line, un estil musical
proper al jazz de carrer.

Arriba la Festa Major

Pressupost
participatiu
la ciutadania decideix
a quins projectes vol destinar
200.000 € del pressupost
municipal de 2017

Cursos per a
persones
aturades
a partir del setembre
començaran nous cursos
destinats a persones
en situació d’atur

Temporada
de platges
durant la temporada d’estiu
les platges compten
amb servei de vigilància
i neteja intensiva

Cartells
explicatius
la regidoria de medi
ambient explica el motiu
de les accions de substitució
o tala d’arbres 
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“Celebrem 20 anys del de-
sembarcament que són 
també 20 anys d’esforços 
i treball, sobretot de la Co-
missió de Festes i els volun-
taris, que han fet possible 
que la nostra Festa major 
sigui coneguda arreu”.

Eloi Maristany
Ciu

“la Festa major és un gran 
exemple d’implicació del 
teixit associatiu i un es-
cenari ideal per afavorir 
la cultura i la cohesió a 
premià de mar. Feliços 20 
anys de Festa a tots els 
que la fan possible!”

Marina Altés 
CP-CuP-PA

“l’agrupació de Ciutadans 
us desitja una molt bona 
Festa major 2016”.

Josep M. Cano
C’s

“la Festa major és el nos-
tre signe d’identitat més 
important que tenim i el 
que ens uneix. agraïm la 
implicació de tots el que 
fan possible que aquesta 
festa sigui gran en respec-
te i civisme”.

David Gutiérrez
PsC

“vénen dies de pirates, 
dies de Festa major, apar-
quem aquests dies tots 
els problemes i gaudim 
intensament de la nostra 
Festa”.

Josep M. Molins  
ERC-JxP-AM

el 6 de juliol els pirates desembarcaran per 
20è any consecutiu a les platges de premià 
de mar, i aquest any ho faran a la platja de 
llevant. abans s’haurà fet el pregó, a càrrec 
de l’entitat de l’any: la comissió de pirates i 
premianencs. 

l’endemà tindrà lloc la novetat principal de 
la Festa major d’enguany, el desembarcament 
petit, que es farà a la platja de bellamar. tot 

seguit es farà el petit Saqueig i els menuts cre-
men l’ajuntament, que també s’estrenen en la 
programació d’actes. 

el final de la festa, després de 6 dies inten-
sos, arribarà el 10 de juliol a la nit, amb el cas-
tell de focs d’artifici, després de la batalla final 
i l’expulsió dels pirates.

Fotografies: Esther de Prades i Pau Morillas

20 anys del desembarcament pirata
Els pirates aquest any arribaran a la platja de llevant i com
a principal novetat es farà el Desembarcament petit

Exposició 20 anys de pirates
i premianencs al .MEP 
Fins al 24 de juliol es podrà visitar al museu de l’Estampació la mostra sobre els 20 anys 
de desembarcament. Una mica d’història de com va començar aquesta aventura l’any 
1996 i com ha anat creixent i evolucionant. Un seguit d’objectes que formen o han for-
mat part d’aquests actes us transportaran en plena Festa major. i per als més nostàlgics 
un recull de tots els cartells i les samarretes d’aquests 20 anys.

També hi trobareu un racó dedicat als voluntaris, una part essencial de la festa i sense 
els quals aquesta no seria possible. i com no podia ser d’una altra manera, un racó de-
dicat als pirates i un altre als premianencs.

passeu pel museu de l’Estampació de premià i deixeu-vos endur pels 20 anys de festa!

Més informació a www.museuestampacio.org

Eloi Botey és l’autor del cartell guanyador del concurs de cartells
de la Festa Major. Gerard Gómez és el guanyador del concurs
infantil de cartells. 
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“20 anys de Festa major! 
De treball de voluntaris, 
voluntàries i entitats. De 
veïnes i veïnes que units 
celebrem que som pre-
mià. a tots i totes vosal-
tres felicitats, gràcies i 
molt bona Festa major!”

Rafa Fernández
iCV-EuiA-E

“Desde el partido popu-
lar deseamos a todos los 
vecinos/as de premià que 
paséis una buena Fiesta 
mayor, con alegría, con 
prudencia y con respeto, 
en compañía de vuestras 
familias y amigos”.

Joaquín Briones
PP

El Desembarcament. Dimecres 6 de juliol, a les 10 de la nit, a la platja de Llevant

El Desembarcament petit. Dijous 7 de juliol,
a les 6 de la tarda, a la platja Bellamar

Platja
•	Cal	respectar	les	persones	que	no	
volen ser mullades.
•	No	es	poden	mullar	actors,	actrius,	
personal de l’organització ni figures 
del Desembarcament. 
•	No	es	pot	mullar	 l’escenari:	hi	ha	
connexions elèctriques i pirotècnia.
•	Cal	 sortir	de	 la	platja	 tranquil·la	 i	
ordenadament. Hi ha prou temps 
per arribar a la sortida del saqueig 
abans que no comenci.
•	Cal	respectar	els	espais	delimitats	
per a l’espectacle.

saqueig
•	Eviteu	 participar	 en	 el	 saqueig	
amb menors amb cotxet. 
•	A	 causa	 de	 la	 gran	 quantitat	 de	
gent, tingueu cura dels infants. 
•	Recordeu	que	durant	tot	l’acte	ac-
tuen dos grups de trabucaires. 
•	Les	 lluites	 de	 les	 barricades	 són	
simulacions. participeu-hi amb es-
perit de joc.
•	Cal	respectar	les	persones	que	no	
volen ser mullades.
•	No	es	poden	mullar	actors,	actrius,	
personal de l’organització ni figu-
res del Desembarcament. respec-
teu-los i tingueu-ne cura.

Plaça de l’Ajuntament
•	L’aforament	serà	limitat.
•	Cal	 respectar	 les	 indicacions	 que	
donen els serveis de seguretat. recor-
deu que hi ha un carrer habilitat per 
entrar a la plaça i un altre per sortir-ne.
•	Eviteu	empènyer	els	altres.	Hi	ha	mol-
ta gent a la plaça i sota el balcó hi ha 
unes tanques que delimiten l’espai.
•	Cal	respectar	les	persones	que	no	
volen ser mullades.
•	No	es	poden	mullar	actors,	actrius,	
personal de l’organització ni figures 
del Desembarcament. 
•	No	 es	 pot	 mullar	 el	 balcó:	 hi	 ha	
connexions elèctriques i pirotècnia.

Plaça dels Països Catalans
•	Cal	respectar	les	persones	que	no	
volen ser mullades.
•	No	es	poden	mullar	actors,	actrius,	
personal de l’organització ni figures 
del Desembarcament. 
•	No	 es	 pot	 mullar	 el	 balcó.	 Hi	 ha	
connexions elèctriques i pirotècnia.
•	Respecteu	 els	 espais	 delimitats	
per l’organització.

Platja
•	Eviteu	els	cotxets.
•	Es	recomana	portar	protecció	solar	
i aigua.
•	Cal	respectar	les	persones	que	no	
volen ser mullades.
•	No	es	poden	mullar	actors,	actrius,	
personal de l’organització ni figures 
del Desembarcament. 
•	No	es	pot	mullar	 l’escenari:	hi	ha	
connexions elèctriques i pirotècnia.
•	Cal	 sortir	de	 la	platja	 tranquil·la	 i	
ordenadament. Hi ha prou temps 
per arribar a la sortida del saqueig 
abans que no comenci.
•	Cal	respectar	els	espais	delimitats	
per a l’espectacle.

saqueig 
•	És	necessari	que	cadascú	 trobi	el	
seu lloc i que no es barregin els pi-
rates amb els premianencs. Els dos 
bàndols han d’estar ben marcats.
•	Es	 recomana	portar	el	got	 reutilit-
zable de casa.
•	Eviteu	 participar	 en	 el	 saqueig	
amb cotxet. 
•	Les	lluites	de	les	barricades	són	simu-
lacions. participeu-hi amb esperit de joc.
•	Cal	respectar	les	persones	que	no	
volen ser mullades.
•	No	es	poden	mullar	actors,	actrius,	
personal de l’organització ni figu-
res del Desembarcament. respec-
teu-los i tingueu-ne cura.

Plaça de l’Ajuntament
•	L’aforament	serà	limitat.
•	Cal	 respectar	 les	 indicacions	 que	
donen els serveis de seguretat. re-
cordeu que hi ha un carrer habilitat 
per entrar a la plaça i un altre per 
sortir-ne.
•	Eviteu	empènyer	els	altres.	
•	Cal	respectar	les	persones	que	no	
volen ser mullades.
•	No	es	poden	mullar	actors,	actrius,	
personal de l’organització ni figures 
del Desembarcament. 
•	No	 es	 pot	 mullar	 el	 balcó.	 Hi	 ha	
connexions elèctriques i pirotècnia.

El Desembarcament pirata recrea les invasions de pirates moriscos que van tenir lloc a les costes del mediterrani entre els segles Xvi i Xviii. per partici-
par-hi	només	cal	que	vingueu	a	la	platja	de	Llevant	disposats	a	ser	pirata	o	premianenc	i	que	tingueu	en	compte	les	recomanacions	següents:

Com el desembarcament gran, el desembarcament petit recrea les invasions de pirates moriscos que van tenir lloc 
a les costes del mediterrani entre els segles Xvi i Xviii. per participar-hi només cal que vingueu a la platja del Bella-
mar	disposats	a	ser	pirata	o	premianenc	i	que	tingueu	en	compte	les	recomanacions	següents:

L’aigua
i el desembarcament petit...
Durant tot l’acte hi haurà llocs 
habilitats per poder tirar aigua, 
però cal que només sigui en 
aquests moments i sense mullar 
figures,	actors,	actrius,	músics,	
pirotècnia ni tota aquella gent 
que no vol ser mullada.

Tothom pot participar en el 
desembarcament petit, però 
recordem que els infants són 
els principals protagonistes 
d’aquest acte.

Per qualsevol incidència
us podeu adreçar a:
•	Qualsevol	persona	acreditada
  (personal de l’organització)
•	Ambulància	o	trucant	al	112
•	Vigilants	de	seguretat

La Fira d’atraccions es farà al solar de La salle sud
•	Del	5	a	l’11	s’habilitarà	un	aparcament	obert	a	tothom	a	l’antiga	fàbrica	Metalogènia.
•	Del	4	al	13	de	juliol	l'aparcament	al	barri	del	Gas	es	limitarà	als	vehicles	amb
   distintiu per a residents.

Com vestir-se de pirates o de premianencs:
Premianencs: pantalons de cotó o pana amb la part in-
ferior recollida, camisa blanca, faixa de color, esparde-
nyes, barret de palla i mocador al coll.

Premianenques: faldilla llarga, brusa amb escot de barca, 
faixa o davantal, mocador al coll o al cap i espardenyes.

Pirates: pantalons bombatxos, camisa ampla de colors 
vius, faixa o cinturó ample, turbant berber, fes o moca-
dor,	gel·labes,	botes	o	babutxes.	Cal	evitar	al	màxim	les	
indumentàries del tipus dels pirates caribenys.
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Festa Major lliure de sexisme
El mes de març es va constituir l’anomenada taula de tre-
ball de gènere, en la qual participen els grups municipals, 
regidors i tècnics de diverses àrees de l’ajuntament, repre-
sentants	de	l’Àrea	Bàsica	de	Salut	i	l’entitat	l'Hora	Violeta.

la taula està treballant per tirar endavant diverses ac-
cions de sensibilització ciutadana i alhora elaborarà un 
protocol centrat en la prevenció de les actituds sexistes 
i com cal actuar en cas que se’n produeixin.

Durant la Festa major s’iniciarà la difusió de missatges 
preventius a través de cartells, mitjans de comunicació 
municipals i xarxes socials.

Botiga de la Festa Major
Centre Cívic (C. Esperança,19)

adhesius
Banderes
Barret de palla
CDS	músiques	de	Premià
Cinta mòbil/claus 
Còmic
Contes
Dessuadores 
Encens
Espases
Faixes

Turbants
Gots
memori 
motxilles
pins
pitets
porta got
pòster
Samarretes
Tasses
vanos

Tiquets:
atracabars
Ball de gala
Botifarrada
paella popular

HORARis DE LA BOTiGA
 MATÍ TARDA

Divendres 1 de juliol  de 18 a 21 h

Dissabte 2 de juliol  de 18 a 21 h

Diumenge 3 de juliol  de 18 a 21 h

Dilluns 4 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

Dimarts 5 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

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

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

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

Dissabte 9 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 22 h

Diumenge 10 de juliol d’11 a 14 h

Què hi pots comprar?

El Desembarcament
Dimecres 6 de juliol,
a les 10 de la nit,
a la platja de llevant

El desembarcament petit
Dijous 7 de juliol,
a les 6 de la tarda,
a la platja Bellamar 

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

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

#20anysdepirates
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El procés participatiu sobre el pressupost, avança
la ciutadania i les entitats decidiran a quins projectes volen destinar 200.000 €
del pressupost municipal de 2017

Durant el mes de juny s’ha fet la recollida de propostes sobre projectes, inversions
o accions que la ciutadania ha considerat importants per millorar el poble

Calendari del procés
participatiu sobre
el pressupost:
De l’1 al 30 de juny 
recollida de propostes per part de 
la ciutadania.  
Setembre: Valorem!
per tal que qualsevol proposta pugui 
passar a la fase següent i ser votada, 
ha de complir els criteris de viabilitat 
competencial, econòmica i tècnica. 

De l’1 al 16 d’octubre
Vota les propostes finalistes!
De l’1 al 16 d’octubre podràs votar i 
escollir a quins projectes dónes el 
teu suport perquè consideres que 
són els millors pel poble. Hauràs de 
tenir 16 anys i estar empadronat a 
premià de mar. 
Novembre
Publicació dels resultats
les propostes amb més vots fins als 
200.000 € s’incorporaran al pressu-

post municipal de 2017 perquè es 
puguin dur a terme un cop l’aprovi 
el ple municipal. 
 
Preguntes freqüents
Recollida de propostes
Qui podia fer propostes?
Qualsevol	 persona	 que	 visqués	 o	
treballés a premià de mar. 
Quines propostes es podien fer?
Qualsevol	 persona	 o	 entitat	 ha	
pogut fer arribar propostes sobre 
aquells projectes que considera po-
sitius per a premià i que voldria que 
l’ajuntament tirés endavant.
a més a més, les propostes...
•	No	podien	de	superar	els	200.000	€
•	Havien	de	ser:	
– de competència municipal
– legals
– viables

Votació
Qui pot votar?
podrà votar qualsevol persona més 

gran de 16 anys i que estigui empa-
dronada a premià de mar. 
Quantes propostes puc votar?
Es	poden	votar	un	màxim	de	5	pro-
postes. 
Quines propostes puc votar?
abans de la fase de votació, es publi-
caran totes les propostes que hagin 
passat la valoració tècnica i la de la co-
missió d’avaluació perquè compleixen 
els criteris requerits. igualment es pu-
blicaran les propostes excloses i els ar-
guments que en justifiquen l’exclusió. 
On es vota?
Es	votarà	pel	web	del	Portal	de	Go-
vern Obert o bé presencialment a 
•	Biblioteca	Municipal	
•	Centre	Cívic	

Resultats i execució
Com s'escullen les propostes
guanyadores?
les propostes més votades seran 
les guanyadores. podran ser una, 
dues, tres, etc. sempre que entre to-
tes no superin els 200.000 €. 
Quan s'executaran les propostes
guanyadores?
les propostes que hagin guanyat 
passaran a formar part del pressu-

post municipal 2017 el qual es por-
tarà al ple municipal per a la seva 
aprovació. Un cop aprovat el pressu-
post, les propostes es podran exe-
cutar	durant	l'any	2017.
 

Grup motor
l’ajuntament amb un grup de veïns i 
veïnes han dissenyat aquest procés 
i seguirem treballant plegats en les 
diferents fases. Si vols implicar-te 
més i ajudar que aquest procés si-
gui cada dia més de tothom, envia 
un missatge a participacio@premi-
ademar.cat posant-hi a l’assumpte 
“grup motor”. 
Més	informació	a:
http://governobert.pdm.cat/

La prova pilot per a la reforma
horària, ajornada

Acord de tots els grups municipals sobre
la situació de l'Escola Mar Nova

la prova pilot sobre la reforma horà-
ria, que avançàvem al Vila Primilia 
del mes d’abril i que inicialment s’ha-
via de portar a terme el 25 de maig, 
va quedar ajornada. l’ajuntament 
va optar per prendre aquesta decisió 
després de diverses reunions en les 
quals la comunitat educativa del mu-
nicipi va expressar dificultats i dubtes 
per portar-la a terme. per ara, no hi 
ha cap altra data prevista.

la proposta, consensuada amb la plataforma iniciativa per a 
la reforma Horària, consistia a fer una prova pilot d’un dia amb 
l’objectiu d’acostar la població premianenca a uns horaris més 
saludables, coherents i familiars. aquesta prova pilot havia de 
consistir en la reducció de la franja horària del migdia de les 
escoles per poder avançar una hora la finalització de l’horari 
lectiu, i també l’avançament de l’hora de tancament dels equi-
paments municipals. alhora, s’estava treballant també per po-
der comptar amb la col·laboració de les entitats i altres agents, 
com ara els comerços, perquè s’hi afegissin.

el proppassat 5 de maig, amb motiu de l’anun-
ci per part del departament d’ensenyament 
de la Generalitat de catalunya d’integrar els 11 
alumnes de p3 preinscrits a l'escola mar nova 
a l'escola montserrat, tots els grups amb re-
presentació a l'ajuntament de premià de mar, 
ciu, cp-cup-pa, c’s, pSc, erc-jxp-am, icV-
euia-e i pp, van acordar el següent:

Propostes per protegir l’oferta
educativa del municipi i la millora
de qualitat:
1. convocar una reunió urgent de tots els grups 
municipals amb la direcció dels Serveis terri-
torials per expressar el nostre posicionament 
de mantenir oberta l’escola mar nova, mante-
nint les 11 línies de p3 a premià de mar.
2. defensar la línia de p3 per al curs vinent a 
l’escola mar nova per a les famílies que l’han 
demanat, especialment aquelles que ja tenen 
germans a l’escola.
3. buscar la millor direcció que lideri el centre 
mantenint el model educatiu actiu.
4. acordar amb els Serveis territorials un se-
guit d’actuacions per garantir la millora de la 
situació als centres i fer possible la viabilitat de 

futur, reclamant els recursos que pugui oferir 
el departament per millorar el funcionament 
de les escoles; donant suport al model educatiu 
que té cada centre; i oferint una línia d’asses-
sorament/acompanyament, si escau, amb els 
recursos de l’ajuntament, per a totes les esco-
les del municipi que vulguin fer millores peda-
gògiques als centres o introduir metodologies 
innovadores.
5. Vetllar perquè el consell escolar municipal 
presenti diferents models educatius i, si escau, 
acompanyi els centres que ho desitgin a for-
mar part de xarxes d’escoles innovadores que 
puguin donar-los suport.
6. oferir la mediació i l’acompanyament de 
l’ajuntament a les diferents comunitats educa-
tives que ho sol·licitin.
7. Generar espais comunicatius per a les bones 
pràctiques dels centres que ajudin a la visibili-
tat de les escoles de municipi i incentivar-ne la 
matrícula.
8. Que la redefinició del futur del mapa escolar 
de premià de mar es faci de manera conjunta 
i planificada a llarg termini des de la comissió 
del mapa escolar generada al consell escolar 
municipal.

la decisió s’ha pres arran de reunions
amb la comunitat educativa i no hi ha
cap altra data prevista

L’Ajuntament de Premià de
Mar es compromet a integrar
en el pressupost municipal
les propostes més votades
per tal que es puguin
realitzar durant el 2017
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iniciada la temporada
de platges
el 29 de juny es va iniciar el servei de 
vigilància i socorrisme a les platges. 
el servei estarà vigent fins al 18 de se-
tembre de 10.00 a 18.00 h de dilluns 
a diumenge i estarà actiu a totes les 
platges del municipi.

durant la setmana del 4 a l’11 de 
juliol, coincidint amb la Festa major, 
s’incrementarà l’horari del servei de 
9.00 a 19.00 h. l’empresa que se’n 
farà càrrec és marsave, S.l

El servei de socorrisme
constarà dels elements
següents:
• Mòdul de primers auxilis a la platja 
de llevant, juntament amb els serveis 
per a persones amb mobilitat reduïda 
(cabina accessible de vàter adaptat, ca-
dira amfíbia i habilitació de zona d’es-
tacionament). 
• Megafonia a la platja de Llevant.
• Hi haurà 4 cadires de vigilància ubi-
cades en les diferents platges.

• Per facilitar l’entrada i la sortida a la 
zona de bany, s’han instal·lat 5 línies 
de vida al llarg de tota la platja.
• A través de la pàgina web de l’Ajunta-
ment www.premiademar.cat, es podrà 
consultar informació de l’estat de les 
diferents platges: color de la bandera, 
estat de la mar, índex de radiació solar, 
presència de meduses, etc.
• També es podrà descarregar l’aplica-
ció per a mòbils platges.cat, amb in-
formació a temps real de les diferents 
platges de catalunya.

Recomanacions del
servei de salvament
i socorrisme:
• Cal seguir sempre les recomanaci-
ons dels socorristes, així com adoptar 
mesures d’autoprotecció per tal de 
gaudir d’un bany segur. 
• No intenteu nedar contra corrent.
• Si us sentiu arrossegats per un cor-
rent, 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 no els utilitzeu si no sabeu 
nedar. 
• Cal respectar les banderes de senya-
lització de l'estat de la mar: 

• Bandera vermella: bany prohibit. 

• Bandera groga: bany perillós.
   es recomana que l’aigua no
   sobrepassi l’alçada de la cintura. 

• Bandera verda: bany sense perill.

servei de neteja
el servei de neteja de les platges s'inten-
sifica durant la temporada, de manera 
que diàriament es fa la neteja de la sor-
ra, del passeig, recollida de papereres, i 
neteja dels torrents, dutxes i accessos.

al llarg de la platja hi haurà un total 
de quatre punts de reciclatge.

els horaris de la neteja són els se-
güents:
• 3 peons de 06.00 a 13.00 h cada dia. 
• 1 peó-conductor de 3.30 a 10.30 h 
cada dia, per netejar les platges de lle-
vant i bellamar, amb un tractor amb 
màquina garbelladora.

Nous jocs infantils a la platja de Llevant
la platja de llevant compta amb dues noves àrees de joc infantil. els nous jocs substitueixen els que ja hi 
havia, que es van retirar perquè estaven en mal estat, i estan pensats per a infants de 5 a 12 anys.

una de les àrees de joc és a tocar del port nàutic i consta d'una torre escalada amb tobogan, un gron-
xador amb seient niu i dues barres d'equilibri, una de les quals és triple. l'altra àrea és a prop del pas de 
vianants de la zona de camp de mar i compta amb una torre, una zona petita d'escalada i dos tobogans; 
un gronxador niu i barres de gir.

El servei de socorrisme funcionarà fins al 18 de setembre

Els jocs substitueixen els que hi havia

s’extreu la sorra
acumulada al
Torrent Amell
per evitar problemes 
de salubritat
la sorra acumulada al torrent
es distribuirà a 200 metres
mar endins, entre
les platges de Bellamar
i pla de l’Os
el 12 de juliol un vaixell draga extraurà l’acumulació 
de sorra del talús que s’ha format al torrent amell i 
es distribuirà de manera homogènia a 200 metres 
mar endins, com ja es va fer l’any passat, entre les 
platges de bellamar i pla de l’os. d’aquesta manera 
s’afavoreix la dinàmica natural de la sorra i no es 
malmet l’ecosistema natural. aquesta acció es com-
plementarà amb un moviment de sorres des de ter-
ra amb una maquinària específica per formar una 
desembocadura adient.

l’actuació permetrà disminuir l’acumulació que 
fa de taponament al torrent, actualment obstacu-
litzat per l’acumulació de sorra. l’estat en què es 
troba en aquests moments el torrent suposa un 
problema important ja que l’acumulació d’aigua 
estancada és un potencial risc sanitari (mosquits, 
rosegadors, olors..etc) a banda d’impedir la mobili-
tat dels usuaris.

la quantitat de sorra que s’extraurà del talús del 
torrent amell serà d’uns 10.000m3. es preveu que 
els treballs tindran una durada de 4 dies i mentres-
tant la platja de llevant funcionarà amb normalitat 
excepte el punt de succió, on hi haurà una persona 
que farà tasques de vigilància per seguretat.

el finançament d’aquesta actuació anirà a càr-
rec de l’empresa concessionària del port, marina 
port premià.
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Millores a les places dels
Avis i Ernest Lluch

Finalitzades les obres
de clavegueram als carrers
del Pilar i Dr. Fleming

al mes de juny es van fer treballs per millorar les zones de joc 
infantil de les places ernest lluch i dels avis. a la plaça ernest 
lluch s’hi ha instal·lat un paviment de cautxú i a la plaça dels 
avis s’ha substituït la tanca de fusta que hi havia a l’àrea de jocs 
infantils i s’han col·locat dues portes.

les obres consisteixen en una redistribució del vestíbul i dels 
controls d’accessos; una nova sortida a l’exterior de l’estació per 
la part central i una prolongació de la marquesina envidriada 
a la zona del final de l’escala mecànica. aquestes millores són 
fruit de les peticions de l'ajuntament, que van culminar en una 
reunió que es va fer fa més d’un any amb la Generalitat i re-
presentants d’adif i renFe. les obres tindran una durada de 3 
mesos i el seu cost ascendeix a 157.943 €.

paral·lelament, l’ajuntament té previst en el pressupost 
d’aquest 2016 portar a terme la reforma dels accessos de l’esta-
ció, que consistiran en la recuperació del pas soterrat i l’amplia-
ció de la vorera. l’import d’aquests treballs ascendeix a 309.000 
€, una quantitat que l’ajuntament reclamarà a adiF. el projec-
te d’aquestes obres va ser aprovat al ple del mes de maig.

a mitjan juny van acabar els treballs per substituir el clavegue-
ram dels carrers pilar (entre dr. Fleming i ptge. General prim) 
i dr. Fleming (entre pilar i enric Granados).

l’import de l’obra ha estat de 47.349,54 € (iVa inclòs). 
pròximament començarà la segona fase dels treballs, que 

consistiran en la substitució d’un tram de claveguera entre els 
carrers enric Granados i jacint Verdaguer. 

El projecte de millora de la
plaça Maresme va endavant
al mes d’abril, l’ajuntament va iniciar un projecte per millorar la cohesió social 
del barri tarter-maresme, que inclou la remodelació de la plaça i el seu entorn.

la iniciativa compta amb el suport tècnic de la diputació de barcelona 
i amb la col·laboració de les empreses pla estel i idees, especialitzades en 
la participació de les entitats i col·lectius de referència dels barris. el tret 
de sortida va ser un acte a la mateixa plaça maresme durant el qual es va 
donar a conèixer el projecte als veïns i es va fer una pintada mural. des 
d’aleshores, ambdues empreses, juntament amb tècnics de l’ajuntament, 
han estat treballant amb els veïns i les associacions del barri per recollir 
informació i propostes per millorar la plaça i el seu entorn. paral·lelament, 
s’està elaborant una diagnosi sobre la convivència a la zona. Mur de la plaça Maresme pintat pels veïns

La primera diagnosi del Pla
de mobilitat, finalitzada
les conclusions obtingudes se sotmetran a un procés
de participació ciutadana
el 2015 es van iniciar els treballs per elaborar un pla de mobilitat urbana sostenible (pmuS) i du-
rant aquests mesos s’han fet diverses accions que han permès obtenir una primera diagnosi so-
bre quins són els hàbits de mobilitat als carrers de premià de mar. en aquest sentit, s’han obtin-
gut dades sobre els tipus de desplaçaments dels usuaris de vehicles privats, bicicletes i transport 
públic, del nombre de vianants i quina és la seva mobilitat, així com les opcions d’aparcament als 
diferents barris. les dades d’aquesta diagnosi inicial s’han presentat als tècnics de l’ajuntament 
i a tots els grups amb representació al consistori, i properament es presentaran a les entitats i a 
la ciutadania en general perquè hi puguin dir la seva i hi facin aportacions.

un cop incorporades les aportacions d’aquesta primera fase de participació ciutadana, es farà 
una diagnosi final i unes primeres propostes de millora que seran sotmeses a un segon debat. 

el pla de mobilitat urbana sostenible s’està fent a través de la diputació de barcelona, per en-
càrrec de l’ajuntament. 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’ener-
gia, reduir la contaminació atmosfèrica, millorar la seguretat viària de les ciutats i optimitzar els 
serveis i infraestructures del transport. 

La diagnosi permet conèixer els hàbits de mobilitat dels carrers de Premià 

Obres de millora a l’estació
a finals de maig renfe va començar els treballs
per millorar la mobilitat dels viatgers
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Nous dispositius electrònics
per a les escoles
des de la regidoria d'ensenyament s’ha facilitat 
a les escoles diversos dispositius electrònics (or-
dinadors, tauletes, canons de projector...) amb la 
voluntat que els centres es puguin adequar a les 
noves necessitats educatives. amb aquesta inici-
ativa, es promou l'accés de tots els infants i joves 
a les noves tecnologies, especialment d’aquells 
amb famílies de pocs recursos. la distribució 
dels diferents dispositius s'ha fet a través d'un 

conveni amb les ampa, a partir de la petició de 
material que es va fer des de les associacions de 
mares i pares i en funció del nombre d'alumnes 
de les escoles. de cara al curs vinent, la regido-
ria d'ensenyament té la voluntat de continuar 
col·laborant-hi per seguir fomentant les noves 
tecnologies entre tots els alumnes.

el cost dels dispositius que s'han cedit als 
centres educatius ascendeix a 16.600 €.

Tots els alumnes tindran accés a les noves tecnologies

Guanyadors dels Premis Literaris sant Jordi 2016
el 24 d’abril es va fer el lliura-
ment dels premis del concurs 
literari Sant jordi. l’acte es va 
celebrar a l’espai l’amistat i hi 
van assistir l'alcalde, miquel 
buch; regidors del consistori, 
entre els quals el de cultura, 
eloi maristany, i represen-
tants de l’associació d’estudis 
científics i culturals.

els guardonats de les diferents 
categories van ser:

Grup A: 1r i 2n de primària
2n premi grup A prosa:
lema: manora
títol: Les botes màgiques
autora: manar errahali
1r premi grup A prosa:
lema: mandarina
títol: El món de la Carla
autora: marina de la Fuente
llauradó
2n premi grup A poesia:
lema: jac
títol: Espaguetis a la carbonara
autora: martina egea lópez
1r premi grup A poesia:
lema: dori
títol: La marieta
autora: ona palomino
jiménez

Grup B: 3r i 4t de primària
2n premi grup B prosa:
lema: ameuropa
títol: Viatjar tota la vida
autor: dídac cuello alsina
1r premi grup B prosa:
lema: Sama
títol: La papallona blava
autora: Sara martínez martín 
2n premi grup B poesia:
lema: estrella
títol: El poble més bonic
autora: andrea miras camacho
1r premi grup B poesia:
lema: Violeta
títol: Si pogués volar
autora: abril boya martínez

Grup C: 5è i 6è de primària
2n premi grup C prosa:
lema: nessy
títol: Coneixes en John?
autora: irene martínez
Fernández
1r premi grup C prosa:
lema: Guitarra
títol: Nosaltres que som
refugiades
autora: anna Galisteo
2n premi grup C poesia:
lema: Serpentina
títol: La solució
autora: ariadna Garcia

1r premi grup C poesia:
lema: rocky balboa
títol: Llum
autor: Sergi lópez otal

Grup D: 1r i 2n d’EsO
2n premi grup D prosa:
lema: Gemelier
títol: Gràcies, lleó blanc
autora: paula cortés pané
1r premi grup D prosa:
lema: adandreb
títol: El curiós cas del
medalló camaleó
autora: maria bernadó i Ferrer
2n premi grup D poesia:
lema: nouhy
títol: Set dies de glòria
autora: nouhayla Fouadi
1r premi grup D poesia:
lema: deures ballant
títol: Un examen diferent
autora: marina bort barrera

Grup E: 3r o 4t d’EsO
2n premi grup E prosa:
lema: odissea
títol: Una guerra entre
quatre parets
autora: alba casas castiñeira
1r premi grup E prosa:
lema: ragnar lothbrok
títol: Gràcies, mestre...
autor: pol rovira Sánchez

2n premi grup E poesia:
lema: anònim
títol: Desmoralització
autor: Sergi cárdenas burgos
1r premi grup E poesia: desert

Grup F: de 15 a 18 anys
2n premi grup F prosa:
lema: joy
títol: Un monstre al
meu armari
autora: paula lópez parra
1r premi grup F prosa: desert
2n premi grup F poesia:
lema: anhelador de musa
títol: Ànima obtusa
autor: arnau divins rodríguez
1r premi grup F poesia:
lema: Kharaal
títol: Paraules atrapades
en neons envellits
autor: daniel cantos Gálvez

Relat curt: de 13 a 18 anys
Primer premi grup relat curt:
lema: artemísia
títol: Rellotges
autora: marina muñoz
montañola

Grup G: de 19 anys
endavant
1r premi grup G mod. A prosa:
lema: cacau agredolç
títol: Temps de cafè
autora: Sònia Gayete lafuente
1r premi grup G mod. B poesia:
lema: en bufacanyes
títol: Corranda i sonet
autor: antoni oró badia

Foto de família dels premiats

La 5a mostra de Graffiti torna
a omplir la Gran Via de colors 

Alumnes de
l’Escola
Montserrat,
premiats al
Consumòpolis

El segon cap de setmana de juny va tenir lloc la 5a edició de 
la Mostra de Graffiti, que una vegada més va comptar amb 
la participació de diversos artistes. Com a novetat, durant la 
tarda del divendres es va fer la Graffiti kids, on els més petits 
van poder participar en diversos tallers.

els equips comets i Stars de 6è de 
primària de l’escola montserrat 
de premià de mar van ser guardo-
nats amb el segon i tercer premi 
de catalunya de la seva categoria 
en el concurs consumòpolis. la 
finalitat d’aquest concurs, orga-
nitzat per l’agència catalana del 
consum, és sensibilitzar els in-
fants de la importància que les 
seves decisions de consum siguin 
conscients, crítiques, solidàries i 
responsables.
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Tots els actes a
agenda.pdm.cat
a banda d’aquest nou portal,
mensualment s’envia a totes
les llars una agenda impresa
amb les activitats programades 
el mes de maig va entrar en funcionament el portal 
agenda.pdm.cat, pensat per donar a conèixer totes 
les activitats que es programen al poble. l’agenda 
permet que qualsevol persona, o entitat, proposi o 
informi sobre esdeveniments, per poder-los incor-
porar al web. 

l’agenda.pdm.cat té per objectiu esdevenir un 
punt de referència per a la ciutadania a l’hora d’in-
formar-se sobre qualsevol activitat de la ciutat. 

aquest portal es complementa amb una agenda 
mensual impresa que des del mes de juny es fa ar-
ribar totes les llars i a tots els equipaments munici-
pals. en total se n’editen 15.000 exemplars. prope-
rament també es farà difusió de la nova agenda a 
través d’un nou perfil a les xarxes socials.

Properes
ubicacions
de la deixalleria
mòbil 
la deixalleria mòbil funciona cada 
dissabte des de les 10 del matí fins 
a les 8 del vespre (excepte de 14.30 
a 15.30 h).

Dissabtes mes de juliol:
Gran Via-avinguda roma

Dissabtes mes d’agost:
Gran Via-plaça països catalans

Dissabtes mes de setembre:
Gran Via-plaça dr. Ferran
 
per fer ús de la deixalleria mòbil 
s’ha de portar la targeta d’usuari 
que s’utilitza per a la deixalleria la 
Suïssa, ubicada al polígon industri-
al la Suïssa de premià de dalt. Fer-
ne ús, comporta una bonificació en 
la quota de la taxa de la brossa.

Fer ús de la deixalleria comporta una bonificació en taxa de la brossa
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365 dies, 150 compromisos 
aquest mes de juny s’ha complert el primer any de 
l’actual govern municipal, que encapçalem ciu, amb 
l’alcalde miquel buch al capdavant. tot i les dificul-
tats que pot suposar governar en minoria, hem estat 
capaços de tirar endavant els principals compromi-
sos que havíem adquirit amb els premianencs i con-
tinuem tenint un ajuntament totalment sanejat.

convençuts que les persones són la principal pri-
oritat del nostre poble, hem dedicat especial atenció 
a les mesures i ajuts per a les persones i famílies 
que ho necessiten, alhora que hem tirat endavant di-
verses accions per fomentar la formació i l’ocupació 
d’aquells que es troben en situació d’atur.

Hem incorporat millores organitzatives i de ges-
tió per poder oferir una atenció ciutadana més àgil 
i propera i hem continuat treballant per incremen-
tar la transparència i la participació de la ciutadania. 
en aquest sentit, ens trobem immersos en el procés 
perquè els premianencs puguin decidir en quins 
projectes volen destinar una part del pressupost del 
proper any i estem treballant en l’elaboració d’un pla 
de mobilitat que ens ha de permetre definir, entre 
tots, quin model de poble volem.

Hem elaborat un pla d’acció municipal fins al 
2019, que detalla més de 150 compromisos que anem 
desenvolupant, i del qual donarem compte pública-
ment cada sis mesos. uns compromisos que són el 
nostre full de ruta, i que ens permeten continuar 
dedicant tots els nostres esforços a fer possible que 
tots plegats puguem gaudir d’un poble més endreçat 
i accessible i també més net i amb més civisme.

bona Festa major a tothom!

Tot un any fent poble. Seguim! 
al juny s’han complert 365 dies des que erc – junts 
x premià va ampliar la seva tasca dins de l’ajunta-
ment. des que representem centenars de premia-
nencs i premianenques a l’oposició, hem adoptat un 
to crític, però dialogant, cercant solucions per cons-
truir un millor benestar per a tothom.

amb aquest tarannà hem iniciat la construcció 
d’horts urbans amb finalitats didàctiques, terapèu-
tiques i ocupacionals; hem creat la taula de debat 
social com a espai on les entitats que treballen per 
als qui més ho necessiten puguin discutir temes i 
problemes actuals. també hem proposat la figura 
del coordinador d’esdeveniments culturals, sense 
incrementar personal ni pressupost, perquè cal que 
l’ajuntament i les entitats treballin en una agenda 
única i no superposin activitats. en aquest sentit 
hem obert partides pressupostàries per ajudar les 
entitats culturals actives: donem suport al patronat.

Hem incrementat, dialogant, la partida dels ser-
veis socials, amb nou personal administratiu per 
centrar els tècnics en la seva feina. Hem promogut 
la instal·lació de desfibril·ladors per tot el poble. 
Hem aconseguit un supervisor de les obres públi-
ques, pagat per les companyies que han guanyat 
concursos, per assegurar-ne un bon resultat.

en una moció aprovada pel ple, hem sol·licitat a la 
Generalitat que recuperi el baixador de can pou com 
a projecte prioritari i, entre altres coses, hem obtingut 
un ajut per als comerços locals que pateixen obres a 
la via pública. i amb moltes accions i propostes més, 
hem fet poble! i encara en farem més. ens ajudes? 
digues la teva a premiamar@esquerra.cat.

Primers pressupostos participatius a Premià
de Mar a proposta de Crida Premianenca 
per primer cop a premià de mar, la ciutadania tindrà 
la possibilitat d’incidir en els pressupostos municipals. 
celebrem que el passat mes de febrer s’aprovava una 
moció de crida premianenca per tal que un percentat-
ge del pressupost fos gestionat participativament.

a crida premianenca feia anys que reclamaven po-
der tenir uns pressupostos participatius. la idea és 
senzilla: apropar la gestió municipal al poble, també 
en la vessant econòmica, i aconseguir que sorgeixin 
propostes de la gent, que coneix millor la seva realitat.

enguany 200.000 € del romanent seran invertits 
mitjançant propostes entrades al web de govern obert 
i les més votades seran implementades. És un bon 
punt d’inici, però només és això, el començament.

en la concreció de procés participatiu per part de 
l’equip de govern hem trobat a faltar una part ini-
cial de diagnosi per aconseguir que les propostes 
responguin a un treball conjunt, participat, i no a 
ocurrències aïllades. cal convertir les necessitats in-
dividuals en necessitats compartides, així com apro-
fundir en mecanismes de deliberació que tinguin 
en compte tots els teixits i estrats socials del poble 
per no generar elits participatives.

cal aprendre dels errors del passat: no repetir 
processos de cara a la galeria com el del port, sense 
capacitat d’incidència política real; o consultes com 
la de can Sanpere, de la qual encara no s’ha executat 
el mandat. cal passar a fer participació de veritat, de 
la que potser no serveix per sortir als mitjans pre-
sumint de consultes però que facilita els veritables 
processos de decisió popular.

Pirates i premianencs, 20 anys d’història
i grans reptes per superar 
ara fa 20 anys, que a premià de mar vam transformar 
una festa major, en què només participaven uns pocs, en 
una celebració oberta. avui, queda molt camí a recórrer.

el repte: que cada veí, cada veïna, senti seva la fes-
ta i hi vegi representada evidentment tradicions del 
nostre país, catalunya; i que al mateix temps hi hagi 
espai per a la diversa i valuosíssima riquesa cultural 
que conviu al nostre poble.

aquest era un dels reptes que fa 20 anys es va plan-
tejar el nostre grup municipal, al capdavant de la regi-
doria de cultura, primer amb l’anna albareda i després 
amb en joan antoni Sòria, des del primer moment en-
voltats de persones engrescades per aquest projecte. 
Van idear una festa participativa, amb un eix de dina-
mització vinculat a la història de la vila i amb un paper 
molt rellevant per a les tradicions dels pobles propers 
i llunyans que formen part de la identitat de premià.

enguany fa 20 anys que el nostre grup municipal 
va començar a treballar amb molta il·lusió i creativi-
tat, donant el protagonisme a les entitats, als volun-
taris i voluntàries; implicant els veïns i veïnes en un 
esdeveniment comunitari que ens cohesiona. 

ens sentim orgulloses de la nostra festa, i estem 
convençudes que encara la podem fer més inclusiva 
i més diversa, com ho és la nostra vila.

ara fa 20 anys, i l’associació comissió pirates i premia-
nencs ha estat nomenada entitat de l’any, un reconeixement 
al treball dels voluntaris i voluntàries que han fet possible la 
nostra Festa major, junt amb tota la resta d'entitats implicades.

a tots ells, a totes elles, moltes felicitats! moltes gràcies!
i molt bona Festa major!

Escenarios 
cumplimos un año de mandato y ha sido tiempo 
más que suficiente para darnos cuenta de que la po-
lítica de los socios de gobierno ciu+pSc, en premià 
de mar, presenta dos escenarios.

el de convergencia es el de una ciudad mal ges-
tionada pero que no es culpa de ellos, la culpa es 
de españa, con la independencia todo se arreglará 
y por eso nuestro alcalde se dedica a otros meneste-
res, mucho menos mundanos y de mejor remunera-
ción, en vez de dedicarse a su ciudad.

el del pSc que es un escenario en el que se ponen 
de perfil y miran hacia otro lado ante la pésima gestión 
de convergencia y su falta de neutralidad ideológica, 
pero le siguen el juego para no perder la silla. da igual 
que sean la cuarta fuerza política, con tan solo dos re-
gidores, a ver si yendo a rebufo se les pega algo de 
poder de cara a las próximas elecciones municipales.

los dos escenarios perjudican a nuestro munici-
pio, son escenarios que dividen a nuestros vecinos y 
que no mejoran su calidad de vida. los dos sueñan 
lo imposible, y se recrean en la búsqueda de futuros 
milagros que solucionen los problemas de raíz, en 
vez de centrarse en el ahora.

el escenario que defiende ciutadans es el de centrar-
se en el hoy, en lo que podemos hacer en este mismo 
momento, con nuestros tres regidores, nosotros opta-
mos por pelear por lo posible, por la parte de la política 
menos grandilocuente, huyendo de la retórica sociover-
gente. mejoramos nuestra ciudad a base de pequeños 
pasos, a base de buscar el consenso que permita aprobar 
nuestras propuestas. nuestro objetivo no es otro que el 
que esos pequeños pasos sean constantes y rápidos.

Somos la seguridad y el futuro 
el partido popular es la estabilidad, la seguridad y la 
experiencia. es la certidumbre de saber que españa 
va a seguir avanzando hacia el futuro por la senda de 
la recuperación y la creación de empleo. esto es lo 
que nos diferencia de los demás. estabilidad, frente 
a inestabilidad. Seguridad frente a incertidumbre. 
experiencia frente a inexperiencia. Futuro frente a 
retroceso. Fiabilidad frente a desconfianza.

la moderación frente al extremismo y los radi-
cales, la moderación frente a quienes no ven nada 
bueno y se creen en la posesión de la verdad, la mo-
deración frente a todos aquellos que quieren hacer 
tabla rasa del esfuerzo de los españoles.

nosotros vamos a apostar por el reformismo, por 
la constitución, por la unidad nacional y por un sis-
tema que ayude a los emprendedores a crear pues-
tos de trabajo. eso es lo que quieren los españoles: 
estabilidad política, seguridad y certidumbre.

nuestra constitución nos ha permitido 40 años 
de progreso económico y social. no podemos poner 
en riesgo los valores, principios y fundamentos que 
nos dimos en 1978. está en juego la soberanía na-
cional. todos tenemos derecho a decidir, seamos de 
donde seamos. eso es la soberanía nacional que al-
gunos parece que pretenden liquidar ahora.

reformas como la laboral o la restructuración del 
sistema financiero le han sentado muy bien a ca-
taluña. a catalunya le sienta bien un gobierno del 
partido popular, porque nuestro modelo productivo 
es la economía abierta al mundo, la creatividad, la 
feina ben feta y el seny.
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Feina feta, balanç positiu 
els socialistes hem treballat com a equip de govern 

per l’estabilitat política que ha permès tirar endavant 
projectes realment necessaris per als veïns, tot i la desí-
dia famèlica de determinats partits polítics, envers les 
millores, per pur interès de difamar com a insígnia.

un dels compromisos fonamentals que vam as-
sumir per entrar al govern va ser el d'implantar me-
sures d’eficiència en l’ús de recursos públics, tant 
econòmics com humans, així com de millora de la 
gestió administrativa interna de l'ajuntament. i fer-
ho sense reduir els serveis que presta l'ajuntament 
sinó, precisament, millorar-los; i així ho hem fet. 

continuarem treballant per a la reactivació eco-
nòmica, emprenedoria, ocupació i economia social. 
centrant-nos principalment en els treballadors en 
situació d’atur, hem aprovat els plans d'ocupació sub-
vencionats pel Servei d'ocupació de catalunya i hem 
contractat 28 persones que durant sis mesos han re-
alitzat diferents tasques de suport a l’administració. 
pensant en els emprenedors, hem realitzat cursos de 
coaching i també hem tingut present empresaris i co-
merciants amb una activitat consolidada.

Ha estat necessari treballar en aspectes medi am-
bientals, com la naturalització de les zones verdes 
amb l’objectiu de crear un circuit de petits ecosiste-
mes adaptats al canvi climàtic afavorint la biodiver-
sitat; i s’ha conscienciat i sensibilitzat els ciutadans 
en l’estalvi i eficiència energètica amb la setmana de 
l’energia sostenible. el nostre propòsit és sumar be-
neficis en matèria ambiental i salut pública per a la 
ciutadania, i així continuarem treballant.

Por una Feria de atracciones en la Festa Major
más amable para los vecinos
la Feria de atracciones va unida a la Festa major y 
casi todos los vecinos disfrutan de la misma, pero 
otros la sufren al tenerla próxima a sus viviendas 
por las molestias que ocasiona: ruidos, actos incívi-
cos en las calles alrededor de la misma, incluso con 
daños a la propiedad, gritos y cánticos al regresar de 
la Feria, mayores problemas de aparcamiento etc.

ello hace que los días de Feria sean un calvario para 
esos vecinos, ya que les impide hacer su vida habitual.

cualquiera que sea la ubicación elegida por el 
ayuntamiento, provocará un rechazo por parte de 
los vecinos afectados. para disminuir ese rechazo, 
deben solucionarse las molestias antes indicadas y 
hacer un modelo de Feria mas amable para premià 
de mar, que tiene casi 30.000 habitantes en menos 
de 2 km2. ello hace que no haya espacios disponi-
bles donde ubicar la Feria sin que moleste a nadie.

en la ultima reunión de la coaV con el ayuntamiento 
se plantearon una serie de medidas para disminuir las 
molestias:1)rotación anual de la Feria entre los emplaza-
mientos ya existentes y los que se pudieran reservar de 
futuro e incluso zonas compartidas con municipios ve-
cinos, 2)control centralizado del sonido, que permita re-
ducirlo por la noche, 3)Horarios racionales de funciona-
miento, 4)mayor vigilancia policial por las calles aledañas, 
5)aparcamientos exclusivos para esos días de Feria.

otros factores muy importantes son: 6)tamaño 
y sobretodo 7)duración, no se puede entender, pen-
sando en el bienestar de los vecinos, que la Feria 
tenga que funcionar durante 10 días o más, cuando 
lo lógico es que fuera cómo máximo de 5 días.

subvencions per al foment
de l’ocupació
la línia d’ajuts està destinada a empreses premianenques amb
l’objectiu de fomentar la contractació de persones aturades
Fins al 31 d’octubre es poden presentar les sol-
licituds per a les subvencions a les empreses que 
contractin treballadors en situació d’atur. es tracta 
d’una iniciativa del Servei d’ocupació de l’ajunta-
ment per donar suport a les empreses premianen-
ques per a la creació d’ocupació i la promoció de l’ac-
tivitat econòmica a la vila. 

poden sol·licitar les subvencions totes aquelles 
empreses amb centre de treball a premià de mar que 
contractin treballadors en situació d’atur inscrits 

a la borsa del treball de l’ajuntament (queden ex-
closos els contractes laborals a familiars del titular). 

l’inici de la contractació haurà d’estar comprès 
entre el 2 de juny i el 31 d’octubre de 2016. l’ajun-
tament subvencionarà la quota empresarial de la 
Seguretat Social dels tres primers mesos de contra-
ctació, fins a un màxim de 1.500 €.

Bases reguladores
Al web municipal www.premiademar.cat es po-
den consultar les bases i descarregar l’imprès de 
sol·licitud. 

les sol·licituds es poden presentar a l’oficina 
d’atenció ciutadana.

Nous cursos per a persones aturades 

L'Ajuntament contracta temporalment
28 persones aturades

la regidoria de promoció econòmica té previstos per al tercer trimestre de l’any nous cursos de formació 
per a persones en situació d’atur, que s’iniciaran a partir del mes de setembre. 

Els cursos són els següents:
• Word i Excel Pre MOS, de 40 h de durada, amb inici al setembre. 
• MOS Microsoft Word 2013, de 40 h de durada, amb inici a l’octubre. 
• MOS Microsoft Excel 2013, de 40 h de durada, amb inici al novembre.
• Curs de dependent – caixer, de 120 h de durada, amb inici al setembre i pràctiques durant el mes d’octubre. 
• Atenció al client en empreses de serveis, de 60 h de durada, amb inici a l’octubre. 
• Anglès, de 100 h de durada, amb inici al novembre. 

les persones interessades es poden adreçar a l’antiga Fàbrica del Gas, carrer joan Xiii, 2-8 de 9 h a 13 h 
o poden enviar un correu electrònic a ocupacio@premiademar.cat

28 persones que es trobaven en situació d’atur treballaran a l’ajuntament gràcies a una nova convocatòria de 
plans d’ocupació subvencionada per la diputació de barcelona.

aquestes persones desenvoluparan tasques de treballador social; educador social; administratiu; tècnic 
mitjà de recursos Humans; agent cívic; orientador laboral; prospector d’empreses; tècnic de comerç; tècnic 
d’informàtica; conserge; oficial de brigada d’obres; oficial de brigada de jardineria, mestre educador infantil 
i dinamització cultural i tindran un contracte d’entre 3 i 6 mesos, depenent del lloc de treball. 

les condicions per poder accedir a aquests llocs de treball estaven especificades a les bases que va elabo-
rar l’ajuntament on, entre d’altres requisits, hi havia el d’estar en situació d’atur.

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

Eleccions generals 2016
Resultats	a	Premià	de	Mar	al	Congrés	de	Diputats:

ECP:	3.756	(27,21%)

ERC-CATsí:	2.719	(19,70%)

PsC-PsOE:	1.925	(13.95%)

CDC:	1.748	(12,66%)

PP:	1.652	(11,97%)

C’s:	1.589	(11,51%)
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Nius d’oreneta i ratpenats per
afavorir la renaturalització
La	Regidoria	de	Medi	Ambient	ha	instal·lat	nius	artificials
d’oreneta cuablanca i ratpenat a la plaça de l’ajuntament
aquesta iniciativa forma part del procés de millora de la biodiversitat i la naturalització dels espais verds 
que s’està duent a terme al municipi i s’ha fet amb l’assessorament d’experts i membres de l’institut 
català d’ornitologia. a l’hora de triar les espècies, s’ha optat per aquelles que puguin tenir una bona 
interacció amb l’arbustiva i l’arbrat de l’entorn i que permetin ajudar a instaurar petits ecosistemes. 
S’han instal·lat 4 nius artificials d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) i dues caixes niu de ratpenat.

l’oreneta cuablanca s’alimenta d’insectes que captura volant i ajuda a disposar d’un entorn 
més saludable i equilibrat. la instal·lació d’aquestes caixes niu artificials a la façana de l'ajunta-
ment pretén afavorir el retorn d’aquesta espècie.

la presència de ratpenats al municipi té per objectiu incrementar la biodiversitat d’espècies insec-
tívores, important per a l’equilibri i l’adaptació a les conseqüències del canvi climàtic. la instal·lació 
de caixes niu especials els permet establir-se en zones on altrament no els seria possible sobreviure.

Caixes niu d’oreneta a la façana de l’Ajuntament

Les marietes omplen els arbres
de la Gran Via 

El Museu de l'Estampació
rep el distintiu sicted

els escocells formats per petits jardins naturals que es van col-
locar als arbres de la Gran Via entre la carretera de Vilassar de 
dalt i la plaça doctor Ferran a finals de març ja han donat els 
seus primers resultats. aquests petits espais verds, creats per 
afavorir l'equilibri natural, han fet possible l'aparició de nom-
broses marietes als arbres. les marietes fan una tasca impor-
tant, ja que es mengen el pugó i en aquest sentit suposen un pas 
endavant en les diverses accions que s'estan portant a terme des 
de la regidoria de medi ambient per afavorir l'equilibri natural. 

el .mep ha estat guardonat amb el segell de qualitat Sicted, 
que garanteix a la ciutadania que una determinada empresa 
o servei turístic ha estat avaluat i compleix uns requisits que 
n'acrediten la qualitat. 

la diputació i la cambra de comerç són les responsables de 
la implantació del Sicted a la província de barcelona i l'ens gestor 
del projecte al maresme és el consorci de promoció turística.

Cartells per explicar la substitució dels arbres

des del passat mes de maig, s’estan col·locant 
cartells informatius en aquells indrets on s’han 
fet actuacions relacionades amb la substitució 
o la tala d’arbres. la informació inclou el mo-
tiu de l’actuació que s’hi ha fet i la tipologia de 
l'arbre o l'arbust que s'hi plantarà, si és el cas, 
durant la propera temporada. 

cal recordar que des del segon semestre de 
2014 la regidoria de medi ambient ha subs-
tituït l'esporga dràstica i convencional dels ar-
bres per actuacions amb tendència a criteris 
ecològics. les actuacions que es porten a terme 

es basen en tècniques amb les quals s’avaluen 
diversos factors com ara la mida dels arbres, la 
disposició de les branques, el vigor, la interac-
ció amb l’entorn urbà proper i la mínima afec-
tació a la fauna i a la biologia del mateix arbre.

aquests treballs formen part de la voluntat 
de crear un equilibri i fomentar una harmonia 
que comporta, en alguns casos, la substitució 
d’alguns arbres que presentaven risc de segu-
retat a causa de la seva ubicació o problemes 
de vitalitat que podien derivar en trencaments 
o caigudes de branques.

molts dels d’arbres afectats presentaven risc de seguretat
o de trencament de branques 

Els cartells expliquen el motiu de l’actuacó i l’abre que s’hi plantarà El regidor David Gutiérrez recull el distintiu

Les marietes es mengen el pugó dels arbres
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Curs d’immersió als
 per a gent gran 

L’Ajuntament, a la Taula
d'Economia social i solidàrias’incrementa la vigilància dels vehicles

estacionats a prop de les platges

Oferiment de recursos
per a persones refugiades

el consell Sènior de premià organitza per a després de l’estiu un 
nou curs pensat perquè la gent gran pugui aprendre a utilitzar 
els telèfons intel·ligents. el curs consta de 3 sessions de 2 hores 
cada una i l’objectiu és que els assistents puguin familiaritzar-se 
amb les funcions bàsiques dels telèfons com ara l’agenda de con-
tactes, connectar-se amb wifi, consultar el correu electrònic, uti-
litzar el whatsapp, l’skype o descarregar aplicacions. Cada alum-
ne ha de portar el seu propi aparell.

més informació: 
cspremia@eurosenior.es
Webs: www.euroseniorpremia.net

al mes de juny es va constituir la taula d’economia Social i So-
lidària del maresme, de la qual l’ajuntament de premià de mar 
forma part. aquesta taula està composta per membres de l’acord 
de desenvolupament econòmic per l’ocupació del maresme 
(entre els quals hi ha l’ajuntament de premià de mar) i té per 
objectiu integrar les iniciatives d'economia Social i Solidària del 
maresme en les actuacions de l'administració local i comarcal. 
el primer pas per fer-ho possible serà una diagnosi a escala co-
marcal a partir de la qual s’elaborarà un pla de treball. a l’acte de 
constitució hi va assistir el 2n tinent d’alcalde i regidor de promo-
ció econòmica i ocupació, david Gutiérrez.

a l’estiu hi ha un increment de vehicles estacionats a les zones properes a la línia de la costa du-
rant estones llargues que afavoreix l’augment de robatoris amb força als interiors dels vehicles. 
per aquest motiu, els mossos d’esquadra i la policia local han posat en marxa una campanya de 
més presència policial en aquestes zones, tant uniformada com de paisà.

l’objectiu d’aquesta iniciativa, que es porta a terme en diversos municipis del baix maresme 
entre els quals hi ha premià de mar, és poder fer prevenció de robatoris a l’interior dels vehicles; 
poder reaccionar en cas de detectar un incident i identificar-ne els autors.

aquest dispositiu ja s’ha fet els anys anteriors amb resultats positius. la policia recorda que en-
cara que estiguem de vacances convé no abaixar la guàrdia i no deixar objectes de valor a la vista a 
dins els vehicles i trucar al telèfon d'emergències si es detecta alguna persona amb actitud sospitosa.

les persones o entitats que estiguin interessades a ofe-
rir recursos per a persones refugiades com ara allotja-
ment, acompanyament, recursos formatius o esportius, 
voluntariat, lleure, etc., ho poden comunicar a l’ajun-
tament. Al web municipal www.premiamar.cat es pot 
trobar una fitxa que cal omplir i posteriorment lliurar al 
centre cívic (carrer esperança 19) o a les dependències 
de Serveis Socials (carrer joan XXiii 2-8, antiga Fàbri-
ca del Gas, nau 2).

el 9 de juny es va fer una xerrada al centre cívic en 
la qual el coordinador del comitè per a l'acollida de les 
persones refugiades, àngel miret, va explicar la situació 
actual de les persones refugiades, quines accions s’estan 
portant a terme per a la seva acollida, i quin tipus de re-
cursos poden oferir la ciutadania i les entitats.

L’OAC incorpora la signatura
digitalitzada
la ciutadania signarà de manera manuscrita a través de 
dispositius electrònics
a partir del 5 de juliol, els tràmits que es facin a través de l’oficina d’atenció al ciutadà es firma-
ran directament en una tauleta electrònica. d’aquesta manera, a banda de garantir la validesa 
jurídica, s’evitarà la impressió i posterior emmagatzematge físic de nombrosos documents en 
paper i se n’agilitzarà la recerca a través del sistema informàtic.

els dispositius que s’utilitzaran estan dotats amb una tecnologia capaç de registrar el traçat de 
la firma escrita i codificar-lo de manera segura. amb aquest sistema es garanteix la identificació 
de la persona signant i la capacitat de detecció de qualsevol canvi al document posterior a la firma.

aquest nou sistema suposa un pas endavant en la voluntat de l’ajuntament per agilitzar la 
tramitació i l’atenció a la ciutadania.

Moment de la xerrada que es va fer al Centre Cívic

Anunci oficial

La	Junta	de	Govern	Local	en	sessió	celebrada	el	dia	9	de	març	de	2016	va	
aprovar	inicialment	el	“Projecte	per	a	les	obres	d’instal·lació	d’un	ascen-
sor	a	l’edifici	consistorial”	exposant-lo	al	públic	mitjançant	anunci	publi-
cat	en	el	Butlletí	Oficial	de	la	Província	de	Barcelona	de	data	29.03.16,	al	
tauler	d’anuncis	i	a	la	web	municipal	als	efectes	d’informació	pública	i	va	
quedar	aprovat	definitivament	en	data	05.05.16	en	no	haver-se	presentat	
al·legacions	ni	reclamacions.	

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

premià de mar, 17 de maig de 2016

Miquel Buch i Moya
alcalde

Anunci oficial

La	Junta	de	Govern	Local	en	sessió	celebrada	el	dia	9	de	març	de	2016	va	
El ple municipal en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2016 va aprovar 
definitivament el “projecte obres millora accessos estació de ferrocarril”, 
amb	un	pressupost	de	309.719,26€	(IVA	inclòs),	la	qual	cosa	s’exposa	al	
públic	als	efectes	de	l’article	38.2	del	Decret	179/1995,	de	13	de	juny,	pel	
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Premià	de	Mar,	25	de	maig	de	2016

Miquel Buch i Moya
alcalde
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Els Gafarruns aconsegueixen prop de 500 km
solidaris a la Cursa de Premià

400 persones
participen en
la Caminada
de sant Mateu

una premianenca, medalla d’or
amb el Benjamí de
l’AE sincro Mataról'associació esportiva Gafarruns va aconseguir 480 € en la cur-

sa de premià de mar, gràcies a la seva iniciativa km solidaris. 
aquests diners se sumaran als 522 € que els corredors premi-
anencs ja van recaptar a la marina trail i després de l'estiu es 
donaran a la taula per a la inclusió Social del poble, que està 
formada per càritas de les parròquies de Sant cristòfol i Santa 
maria, la creu roja i l'església evangèlica.

aquesta quantitat de diners es va poder recollir gràcies a la col·laboració de 24 empreses 
del maresme que van apadrinar els corredors de l'associació Gafarruns que participaven en la 
cursa d'estiu de premià.

les empreses que van participar en la iniciativa km solidaris de la cursa d'estiu són: aitor ar-
royabe; joguines rubio; motos rubio; Ferro, innox, alumini bagues; nova decoració; racó del 
cafè; Flors la Ginesta; l'escoleta; estrella aguilar; cafeteria la lió; Sardà roots; dental inari; 
j&G; Satec; bar nou Serra; Fruites i Verdures bruguera; bar del mig; Vapor Vell; Finques tur; 
mobles Vilà; celler nou de premià; brostbikes.com; pons protesis dentals; boutique del peix.

el diumenge dia 16 de maig, l’associació es-
portiva caminants de Sant mateu va organit-
zar, amb la col·laboració del Servei d’esports 
de l’ajuntament, la tradicional caminada po-
pular i esmorzar a Sant mateu, que enguany 
arribava a la 23a edició. Hi van participar 
prop de 400 persones que en finalitzar la ca-
minada van poder gaudir d’un esmorzar que 
es va oferir a tots els participants.

telma Serralvo forma part de l’equip benjamí de l’associació es-
portiva Sincro mataró, que ha obtingut medalla d’or en el campio-
nat de catalunya de rutines combinades. la competició es dividia 
en tres nivells i el club de mataró va obtenir el podi en el nivell ii. 

L’equip Benjamí va obtenir el podi 

iV edició de la Premiatló 
el 4 de setembre se celebrarà a la platja de bellamar una nova 
edició de la premiatló, organitzada per 7Sports amb la col-
laboració de l’ajuntament. la cursa tindrà el format aquatló, 
una disciplina esportiva que combina córrer i nedar en espais 
naturals i a l’aire lliure. la premiatló tindrà la distància sprint, 
llarga i federada, i la distància popular, més curta i pensada per-
què hi pugui participar un major nombre de persones.
Més informació i inscripcions: www.premiatlo.com

La caminada ja ha arribat a la 23a edició
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Telèfons d’interès

Telèfons d’urgències i emergències

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

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

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

COMPANYiEs DE suBMiNisTRAMENT
i sERVEis. AVARiEs
sOREA (servei d’aigües) 93	752	28	91	-	93	752	28	92
Avaries aigua 902	250	370

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

GAs NATuRAL (urgències) 900	75	07	50

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

sECE-MOsECA (enllumenat públic) 93	398	71	61

Deixalleria 93	751	27	66

Farmàcies de guàrdia > juliol-agost 2016
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
5 rodríguez
6	 G.Barniol
7	 G.Rosell
8 C.peraire
9	 E.Gaza
10	 E.Gaza
11 E.viayna
12 a. Buenache
13 J.pueyo
14 p.viayna
15 rodríguez
16	 G.Rosell	
17	 G.Rosell
18	 G.	Barniol
19 a. Buenache
20 E. viayna

Agost
1 E.viayna
2	 E.	Gaza
3	 G.	Rosell
4 rodríguez
5 J.pueyo
6 p. viayna
7 p. viayna
8 C. peraire
9	 G.	Barniol
10 a. Buenache
11 E. viayna
12 p. viayna
13 rodríguez
14 rodríguez
15 J. pueyo
16	 E.	Gaza

21	 E.	Gaza
22	G.Rosell
23 C. peraire
24 C. peraire
25 p. viayna
26 rodríguez
27	 G.	Barniol
28 a. Buenache
29 C.peraire
30 J.pueyo
31 J.pueyo

17	 G.Rosell
18 C. peraire
19 rodríguez
20	G.	Barniol
21	 G.	Barniol
22 p.viayna
23 J. pueyo
24 E. viayna
25	E.	Gaza
26	G.	Barniol
27 a. Buenache
28 a. Buenache
29	G.	Rosell
30 C. peraire
31 J. pueyo

Dies i farmàcies de guàrdia

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
93 741 74 00
Horari d’hivern (16 de setembre-15 de juny):
•	De	dilluns	a	divendres	de	9	a	14	h
  (preferentment amb Cita prèvia)
•	Dimarts	i	dijous	de	14	a	19.30	h	(només amb Cita prèvia)

Horari d’estiu (16 de juny-15 de setembre):
•	De	dilluns	a	divendres	de	9	a	14	h
  (preferentment amb Cita prèvia)
•	El	mes	d’agost	només s’atendrà amb Cita prèvia

L’alcalde escriu

Editorial

durant el mes de juny heu pogut fer propostes per al pressupost del 2017. 
a partir del mes d’octubre podreu decidir quines voleu tirar endavant. tot i 
que en el moment d’escriure aquestes ratlles encara no tenim xifres defini-
tives, el nombre d’aportacions rebudes ha estat important, i això ens omple 
de satisfacció. ben aviat engegarem un altre procés de participació ciutada-
na. en aquest cas serà per elaborar un pla de mobilitat i esperem que tam-
bé hi participeu, ja que ens ajudarà a definir quin model de poble volem.

mentrestant, però, aquests dies toca fer un pe-
tit parèntesi per celebrar la Festa major. Són els 
dies més esperats de l’any i s’han de viure amb 
intensitat. Sortiu al carrer i gaudiu dels actes pro-
gramats, amb ganes de passar-ho bé i sense obli-
dar el civisme. 

molt bona Festa major a tothom!

com és habitual, l'edició d'estiu del Vp ve encapçalada per la programació de la Festa major. enguany la celebració dels vint anys de pirates i premi-
anencs la fa encara més especial. Si els aspectes lúdics i tradicionals de la nostra població ocupen la portada de la nostra revista, també aquesta es fa 
ressò de les mesures que s'estan portant a terme per tal que moltes persones que fa un llarg temps que es troben en situació d'atur puguin recuperar 
la seva autoestima i millorar la seva experiència professional amb polítiques actives d'ocupació.

en matèria de medi ambient, fem esment de diverses iniciatives que fomenten el procés de millora de la biodiversitat i la naturalització dels espais 
verds engegats al municipi. en aquest sentit, s'han ubicat nius d'espècies que amb l'arbustiva i l'arbrat del seu entorn puguin tenir una interacció 
ajudant a instaurar petits ecosistemes.

també és notícia la reivindicació del projecte educatiu de la mar nova, que es veu perillar i que es considera d'especial importància per potenciar 
metodologies tan reconegudes com el treball per projectes o per racons. esperem que es pugui trobar la millor solució per a tothom.

Finalment fem esment de l'inici de la temporada de neteja i vigilància de les platges, que ha de servir per poder fruir del nostre litoral amb totes 
les garanties de seguretat i neteja.



“Ens agrada que la gent es posi a ballar
amb nosaltres”
Yolanda Campillo
presidenta de la formació
alíbabrass

Anem al principi: què és una brass band?
el seu origen l’hauríem de buscar el 
segle XiX a nova orleans, louisiana, 
un punt de trobada de moltes cultu-
res. neix d’una barreja entre música 
militar i ritmes africans per acompa-
nyar celebracions socials benèfiques i 
especialment enterraments. era tradi-
ció en els funerals que hi hagués una 
desfilada en la qual al davant anava el 
difunt, després la família i una banda 
de jazz. a continuació hi anaven altres 
coneguts no familiars i un altre grup 
de músics espontanis, la second line. 
d’anada s’interpretaven marxes fú-
nebres, de tornada el ritme canviava 
i s’interpretava una música molt més 
divertida per fer un comiat més animat 
al difunt. les brass bands s’han mantin-
gut fins als nostres dies, evolucionant 
i influenciant-se amb diferents estils i 
animant tot tipus de celebracions po-
pulars als carrers de nova orleans.

Surt una escena així a ‘Viu i deixa mo-
rir’ del James Bond 
exacte, allà es veu una brass band en 
un jazz Funeral! també hi ha una sè-
rie de televisió que es diu ‘tremé’, el 
nom d’un barri de nova orleans, que 
reflecteix el que va passar després del 
desastre del Katrina i es veu el fort ar-
relament d’aquesta música.

Quins instruments conformen una 
brass band?
inicialment eren instruments de me-
tall, després s’hi van afegir saxos, que 
és vent-fusta. tot això està molt en els 
orígens del jazz. És un estil que dóna 
molt de peu a la improvisació, temes 
amb una estructura molt senzilla al 
voltant de la qual els membres de la 
banda fan improvisacions.

Com us heu anat a fixar en un estil mu-
sical característic de Nova Orleans?
l’autèntic visionari és en Sergi rovi-
ra, l’actual cap d’estudis de l’escola de 

música, un gran saxofonista i profes-
sor, que el 2014 va proposar formar 
aquesta banda. els components eren 
alumnes de l’escola, però també hi 
havia gent de fora, perquè al centre no 
teníem tots els instruments que es ne-
cessiten per a una brass band com ara 
la percussió, les tubes, o els trombons, 
que són instruments bàsics. tot i que 
no forma part de l’entitat, el Sergi ens 
fa els arranjaments i la direcció artísti-
ca. l’altre artífex del projecte és en pere 
jornet, que coneix tots els músics de la 
zona i ha mantingut viva la iniciativa.

Parlàvem del 2014. Quina evolució va 
fer des d’aleshores l’Alíbabrass?
Van venir les primeres actuacions a 
l’atracabars de la Festa major i a la 
Festa major del masnou. després 
d’aquelles experiències el tema es fa 
desinflar i el 2015 només es va fer un 
assaig. per aquest motiu vam veure 
clara la necessitat d’un lloc on tro-
bar-nos, amb un calendari fix d’assaigs 
i una figura clara de lideratge artístic i 
musical.

I ara us heu convertit en entitat.
ens va semblar que era la millor ma-
nera de donar cos i continuïtat al pro-
jecte. Vam començar a assajar regular-
ment al centre cívic la passada tardor. 
els papers de l’entitat van arribar el 
mes passat, així que és una qüestió 
ben recent. el fet de ser entitat ens fa-
cilita les coses a l’hora, per exemple, 
de fer factures. naturalment no tenim 
ànim de lucre, però considerem que 
actuar de franc és una competència 
deslleial a les bandes professionals i, 
per tant, tenim retribucions però són 
per cobrir despeses.

Ara mateix, quants components té 
l’Alíbabrass?
Som una quinzena de persones. pen-
sa que ens interessa tenir els instru-
ments doblats perquè si algú falla, el 

que és habitual perquè tenim la sort 
de comptar amb músics professionals 
que tenen altres compromisos, ja no 
podríem fer el bolo. tenim dos saxos 
tenors i dos alts, dues trompetes, dues 
tubes i dos trombons. també tenim 
un company que és polivalent i que 
toca saxo tenor, saxo contralt i clarinet, 
i després hi ha percussió, amb dos 
bombos i dues caixes. i aleshores hi 
ha dos dinamitzadors que busquen la 
implicació del públic perquè participi 
de l’espectacle.

Us treballeu coreografies?
toquem caminant. ballar amb els ins-
truments és complicat, però volem 
incorporar alguna petita coreografia, 
perquè això també anima a la gent. Fa 
poc vam actuar al mercantic on vam 
tocar el ‘thriller’ de michael jackson 
i la gent es va posar a ballar, s’anaven 
sumant a nosaltres, i això és el que ens 
agrada que passi.

Explica’ns altres actuacions on us ha-
gin pogut veure en acció. 
per cap d’any vam actuar a la plaça de 
catalunya de barcelona amb altres 
bandes, apadrinats per la Always Drin-

king marching band. el febrer vam 
fer un concert de presentació a l’espai 
l’amistat. el maig van participar en un 
festival solidari, el FadFest 2016 de 
la plataforma aprofitem els aliments, 
acompanyant la gent que passava pels 
establiments, fa unes setmanes, a teià 
i l’últim ha estat actuar a la Shopping 
night de premià de mar.

I quins plans de futur teniu?
de moment estem consolidant el nos-
tre repertori, que ens permet fer es-
pectacles d’una hora aproximadament. 
ens interessa promocionar la música 
al carrer i aprendre tant com puguem 
de la gent que més en sap. pensa que 
a la banda tenim músics excel·lents, 
que toquen molt bé i dels quals apre-
nem els que som menys experts. l’ob-
jectiu és fer música i passar-ho bé, i 
que el públic hi participi i es diverteixi 
també. Volem col·laborar en actes de 
premià de mar i a les poblacions de la 
rodalia. ara mateix gaudim molt. tant 
de bo seguim fent-ho en el futur com 
ho fem ara mateix.

Xavier Traïd

Des del joc de paraules que implica el seu nom, l’alíbabrass esdevé una de les propostes més 
recents	i	originals	del	panorama	musical	premianenc.	Amb	orígens	a	l’Escola	Municipal	de	Mú-
sica, aquesta  (banda de metall i percussió) conrea l’estil , tradicional de 
Nova	Orleans,	i	vol	traslladar-lo	als	carrers	de	Premià	de	Mar.	Parlem	amb	la	Yolanda	Campillo,	la	
presidenta de la formació.

Els membres d’Alíbabrass van consolidant el seu repertori


