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“Per a la continuïtat del DISA cal establir
un marc jurídic propi”
josé manuel barreto parla del centre de distribució Solidària
d'aliments, que ha estat nomenat entitat de l'any 

El Torrent Amell,
una prioritat
S’ha demanat un estudi per
solucionar l’acumulació al
torrent amell i s’atura el
transvasament de sorres 

La festa major,
en marxa
els preparatius per a la Festa
major van avançant.
el 26 de maig es farà
l’acte de presentació 

Més activitats
a la Biblioteca
la biblioteca martí rosselló
i lloveras amplia el seu
ventall d’activitats per
fomentar la lectura 

1r Casal Municipal
d’Estiu
la regidoria d’ensenyament
prepara el casal, que
funcionarà del 26 de juny
al 8 de setembre 

pàg. 16

pàg. 5

pàg. 7

pàg. 8

pàg. 13

Millores a tots
els barris

Una de les actuacions previstes serà a la carretera de Premià de Dalt i barri Banyeres

foto: EsthEr dE PradEs
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“Estem fent una actuació 
sobre l’espai públic des 
d’una visió global de tot el 
municipi: serveis, instal·
lacions, voreres, espais 
verds, senyalització... En 
definitiva, es tracta d’una 
millora general”.

Antoni Subirà 
CIu

“El cost de la política del 
totxo: el govern destinarà 
6 milions en inversions 
urbanístiques i tan sols 1 
milió en atenció a les per·
sones el 2017”.

Marina Altés
CP-CuP-PA

“observamos una falta de 
planificación real que ga·
rantice el uso de los recur·
sos municipales con el fin 
de mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y un 
desarrollo integral y sos·
tenible del municipio”.

José María Cano
C’S

“millorar l'espai públic a 
través de l'urbanisme sig·
nifica millorar la seguretat, 
l'accessibilitat i la mobilitat 
i tot això ho fem pensant en 
els nostres veïns i veïnes”.

David Gutiérrez 
PSC

“És molt important el man·
teniment de la nostra ciu·
tat, això comporta fer una 
gran despesa i inversió en 
obra pública, però a l’hora 
de fer·la és molt important 
fixar·ne les prioritats”.

Josep M.Molins
ERC-JxP-AM

En marxa diversos projectes
de millora de l’espai públic
des de primers d’any l’ajuntament està treballant en diversos
projectes relacionats amb una millora global del municipi
bona part de les actuacions 
projectades per als propers 
mesos estan relacionades 
amb l’asfalt, l’accessibilitat, 
els serveis, o els equipaments 
i tenen com a objectiu una 
millora global del municipi 
com a conjunt, a tots els bar-
ris i començant per allà a on 
és més necessari. 

Carretera de Premià
de Dalt-barri Banyeres
una part de les principals 
actuacions previstes estan re-
lacionades amb la zona de la 
carretera de premià de dalt 
i la Gran Via. d’entrada, es 
reurbanitzarà la carretera de 
premià de dalt des de la Gran 
Via fins passat el barri banye-
res, de manera que es con-
vertirà en un vial intern en 
comptes de carretera com ho 
és ara. això farà possible una 
millora de la fluïdesa entre 
els barris situats a ambdues 
bandes. també es construi-
rà una nova rotonda d’enllaç 
entre el camí del mig, la car-
retera de premià de dalt i el 
carrer maresme. aquesta ro-
tonda suposarà una millora 
important per a aquesta zona 
que està a tocar de la part fi-
nal del municipi, sobretot 
pel que fa a la seguretat i a 
la comunicació amb la resta 
del poble. aquests projectes, 
en els quals s’està treballant, 

es preveu que començaran el 
primer semestre del 2018.
 
Obertura de la Gran Via 
l’obertura de la Gran Via, que 
actualment finalitza a l’avin-
guda torrent castells, fins al 
torrent malet, és un dels al-
tres projectes en el qual s’està 
treballant i que es preveu que 
es podrà començar a mitjan 
2018. l’obertura del tram final 
de la Gran Via permetrà que 
la zona de ponent i la zona in-
dustrial quedin unides amb la 
resta del poble. alhora, el pro-
jecte comptarà amb la creació 
de noves places d’aparcament 
al carrer i permetrà poder re-
cuperar els solars de la zona 
Salle sud com a zones verdes.

Millora integral
de la Gran Via
el pressupost del 2017 inclou 
un projecte de millora integral 
amb el qual s’arranjarà el cla-
vegueram entre els carrers de 
la plaça i joan prim i, alhora, 
aquest tram passarà a ser de 
plataforma única. el projecte 
ja està encarregat i aquest any 
se’n farà la licitació. les obres, 
inicialment previstes a finals 
d’any, començaran a principis 
del 2018 a petició de les as-
sociacions de comerciants, ja 
que d’aquesta manera els tre-
balls no perjudicaran la cam-
panya de nadal. 

en el cas del carrer jacint 
Verdaguer, s’està elaborant un 
projecte per poder fer-hi una 
intervenció definitiva. aques-
ta obra encara no té data i es 
portarà a terme tan aviat com 
sigui possible.

cal destacar que a mitjan 
febrer es van fer treballs de 
manteniment de l’asfalt del 
carrer jacint Verdaguer, entre 
els carrers dr. Fleming i de 
la plaça, i la Gran Via, entre 
els carrers de la plaça i joan 
prim. aquests treballs no són 
definitius, sinó que es van fer 
de manera urgent per tapar 
diversos desperfectes i forats 
que podien resultar perillosos 
per a vehicles i vianants.

Voreres
entre aquest 2017 i el 2018 
es destinaran 400.000 € a 
treballs de reparació de vo-

reres, supressió de barreres 
arquitectòniques als passos 
de vianants o ampliacions 
de l'amplada de les voreres, 
per ampliar l'espai per als vi-
anants, pacificar els carrers i 
fer-los més accessibles. 

en aquests moments s’està 
fent la reparació de les vore-
res del carrer Sant miquel en-
tre la carretera de Vilassar de 
dalt i Santiago rusiñol, que 
es trobaven en molt mal estat. 

Clavegueram
entre aquest 2017 i el 2019 està 
previst destinar 500.000 € per 
a millores i reparacions del cla-
vegueram a tot el municipi. en 
aquests moments s’està treba-
llant en el projecte de millora 
del clavegueram de la zona de 
can pou-camp de mar, amb 
l’objectiu de solucionar els 
problemes de recollida d’ai-

gües pluvials que es produei-
xen quan hi ha pluges impor-
tants. aquests treballs seran 
una continuació dels que es 
van fer el 2015 per millorar el 
clavegueram del camí de can 
França.

actualment s’està renovant 
el clavegueram del passatge 
pintor Fortuny i del carrer 
alfons, entre el carrer Sant 
Francesc i el camí ral. els 
dos carrers passaran a ser de 
plataforma única.

Enllumenat
a finals de juny es preveu que 
finalitzarà la renovació de 
l’enllumenat públic. aquesta 
actuació consisteix a reno-
var una part important de 
l’enllumenat actual (bàculs, 
làmpades i/o llumeneres) i 
substituir les bombetes que 
hi havia fins ara per bombe-
tes de tipus led. l’actuació 
també contempla la substi-
tució dels fanals més antics i 
obsolets i la instal·lació d’un 
sistema de telegestió. tot 
plegat permetrà gaudir d’una 
xarxa d’enllumenat més efici-
ent amb una reducció de la 
contaminació lumínica i una 
reducció del flux de llum en 
funció dels horaris, fet que 
permetrà un major estalvi 
energètic. a finals de març 
s’havia renovat un 70% de 
l’enllumenat. 

El carrer de la Plaça entre Núria i Mercè ara és de sentit únic
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“Premià ha crescut sobre·
posant els beneficis d'uns 
pocs per damunt dels in·
teressos de la majoria. Cal 
que les inversions millorin 
els nostres barris, i no que 
segueixin responent a in·
teressos especulatius”.

Elena Martín
ICV-EuIA-E

“desde el Partido Popular 
vemos positivo la gran in·
versión en obras durante 
este año, ya que benefi·
ciaran a diferentes barrios 
de Premia y con ello a mu·
chos premianenses”.

Joaquín Briones
PP

Senyalització viària 
l’any passat es va encarregar un 
projecte de disseny d’una nova 
senyalització viària. d’aquesta 
manera s’aconseguirà una ac-
tualització i millora integral de 
la senyalització de tot el muni-
cipi. aquest any es licitarà i se 
n’executarà la implantació.

Plaça Maresme
i el seu entorn
el 2016 l’ajuntament va ini-
ciar un projecte de millores 
socials i urbanístiques al 
barri de tarter-maresme. es 
tracta d’una actuació integral 
per millorar la cohesió social 
que inclou, entre altres actu-
acions, la remodelació de la 
plaça maresme, ubicada entre 
els carrers de la plaça i núria, 
per a la qual es va fer un pro-
cés de participació ciutadana 
amb els veïns de la zona. a 

primers del 2018 es preveu 
que començaran les obres de 
millora de la plaça i, alhora, 
s’ampliaran les voreres del 
carrer núria. la nova plaça 
està pensada per millorar la 
seva integració amb l’espai 
urbà que l’envolta, es comu-
nicarà amb el passatge Vallès 
i comptarà amb espais per a 
jocs infantils i de pilota. 

al mes de març es va con-
vertir el tram del carrer de la 
plaça comprès entre els carrers 
núria i mercè en sentit únic 
per als vehicles (sentit munta-
nya). aquest canvi ha permès 
que els vehicles puguin apar-
car a la banda dreta del tram 
de carrer. a la vegada, el tram 
del carrer de la plaça entre els 
carrers núria i la riera ha pas-
sat a ser només per a vianants, 
de manera que els vehicles ja 
no hi poden circular.

Accessos a l’estació 
l’ajuntament té a punt el 
projecte per portar a terme 
la reforma dels accessos de 
l’estació, que consistiran en 
la recuperació del pas soter-
rat i l’ampliació de la vore-
ra. en el moment de tancar 
aquesta edició el consistori 
està pendent d’un informe de 
la delegació de carreteres i 
es preveu que l’inici dels tre-
balls pugui ser durant el mes 
d’abril. l’import d’aquests tre-
balls es reclamarà a adiF.

Equipament municipal a
la pl. dels Països Catalans
una altra de les actuacions pre-
vistes és la construcció del nou 
ajuntament a la plaça dels paï-
sos catalans (a l’antiga fàbrica 
de ca l’escoda). actualment 
s’està treballant en el projecte 
de distribució de l’interior del 
nou edifici. el nou equipament 
aplegarà la majoria de les de-
pendències municipals i per 
tant l’atenció a la ciutadania 
quedarà concentrada en un ma-
teix edifici al centre del poble.

Masia de Can Salamó
la proposta més votada del pres-
supost participatiu va ser l’ade-
quació de la masia de can Salamó 
per a l'agrupació escolta amon-
ra i altres entitats. actualment 
s’està treballant el projecte de 
reforma de l’edifici, i les obres es 
preveu que començaran el 2018.

Enjardinament
i espais verds
Finalment, la regidoria de 
medi ambient continua els 

treballs per anar creant un cir-
cuit format per zones verdes 
naturalitzades i petits ecosis-
temes que enllaçarà diverses 
places i carrers. d’aquesta 
manera el poble es va omplint 
de jardins naturals adaptats 
al canvi climàtic pensats per 
afavorir la biodiversitat. Fins 
ara s’han plantat més de 100 
arbres d’espècies, majoritàri-
ament autòctones, a escocells 
que havien quedat buits. 

alhora, s’estan fent treballs 
de millora i naturalització 
a la plaça de l’esperanto i a 
les places Salvador moragas 
i dels nens, noves àrees ver-
des. pel que fa als treballs 
d’enjardinament de la plaça 
Salvador moragas, ubicada a 
continuació de l'antiga Fàbri-
ca del Gas, entre el carrer joan 
XXiii i la Gran Via, ja estan 
força avançats i es preveu que 
finalitzaran al mes de maig. 
l’espai tindrà una zona verda 
que representarà els diferents 
hàbitats de la serralada de la 
marina.

Els treballs d’enjardinament de la plaça Salvador Moragas estan força avançats

La Gran Via entre els carrers de la Plaça i Joan Prim serà de plataforma única

Es destinaran 400.000€ a arreglar voreres
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Els autobusos C3/4 i C30 amplien la seva freqüència
des de mitjans de febrer, la línia d’autobús c3/4 (Vilassar de dalt - premià de 
mar – barcelona) ha reforçat el servei en hora punta amb 12 noves expedicions 
(6 d’anada i 6 de tornada, ha passat de les 53 expedicions diàries a les 65).

alhora, l’autobús c30 (Vilassar de dalt-mataró) ha millorat la connexió amb 
l’Hospital de mataró amb 5 expedicions diàries (3 d’anada i 2 de tornada), de dilluns 
a divendres feiners, excepte l’agost. el servei passa de les 34 expedicions a les 39.

aquestes actuacions de millora del transport públic introduïdes pel departa-
ment de territori i Sostenibilitat formen part d’un conjunt de millores en quatre 
línies d’autobús que donen servei a la comarca del maresme.

informació actualitzada sobre els horaris a www.moventis.es. i a l’app www.
moventis.es/ca/descarregat-lapp, informació de pas a temps real i geolocalitza-
ció de les parades més properes. 

El nucli antic, exemple de pràctica urbanística
la reforma del nucli antic de premià de mar, concretament els carrers de plataforma 
única i la col·locació de jardineres per ajudar a regular el trànsit de vehicles, apareix 
com a exemple de bona pràctica a l’exposició itinerant “mobilitat urbana, reptes i solu-
cions” de la diputació de barcelona.

al mateix temps, al web de la xarxa mObal (http://xarxamobal.diba.cat) , que conté in-
formació sobre mobilitat destinada als responsables municipals, també s’hi fa referència.

el 1992 es va aprovar el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic del 
nucli antic de premià de mar i uns anys més tard se’n va fer el projecte d’urba-
nització, que s’ha anat desenvolupant en diverses fases. aquest projecte comporta 
l’actualització dels serveis i la creació de plataformes úniques als carrers, prioritzant 
sempre els vianants. per a la regulació del trànsit de vehicle s’han anat col·locant 
jardineres, que fan que la circulació hagi de ser més lenta, a més de convertir la zona 
en un espai arbrat.

actualment s’ha fet gairebé un 90% del projecte, tot i que se’n preveu l’ampliació, 
atesa la demanda per part dels veïns.

El projecte d’urbanització del Nucli Antic es preveu que s’ampliarà



vila Primilia 97  5

El certificat idCat ja es pot
obtenir a l’Ajuntament
tothom que vulgui el certificat idCat ja el pot sol·licitar
a l’oficina d’atenció al Ciutadà (plaça ajuntament, 1).
el certificat idcat és un identificador digital 
que garanteix la identitat de les persones a 
internet, permet operar amb diferents admi-
nistracions i assegura la integritat de les dades 
enviades, així com la seva confidencialitat. 

també permet fer altres operacions, com 
ara signar correus, documents electrònics i for-
mularis web amb totes les garanties. cal tenir 
present que sense la signatura electrònica els 
tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la 
xarxa electrònica no ofereix el nivell de segure-
tat necessari per garantir les dades personals.

aquest certificat està emès pel consorci admi-
nistració Oberta de catalunya - consorci aOc.

les persones interessades poden adreçar-se 
a l’Oac, preferentment amb cita prèvia (http://
www.premiademar.cat/oac)

Horaris de l’OAC:

Hivern (del 16 de setembre al 15 de juny):
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
dimarts i dijous, de 14 a 19.30 h

Estiu (del 16 de juny al 15 de setembre,
Setmana Santa i Nadal):
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Els contenidors soterrats de la plaça
de l'Ajuntament i del carrer de la Plaça,
substituïts pels de l'N-II
a mitjan febrer es van fer els treballs per eli-
minar els contenidors soterrats de la plaça de 
l'ajuntament i del carrer de la plaça, a tocar de la 
plaça de can manent. a canvi, els usuaris poden 
utilitzar els que es van instal·lar a l'n-ii. els nous 
contenidors tenen una capacitat de 3.000 litres 
cada un, força superior a la de 1.000 litres dels 
soterrats, i formen una bateria amb les 5 fracci-

ons diferenciades, fet que suposa una millora, ja 
que els soterrats només eren de rebuig i orgàni-
ca. d'aquesta manera, s’afavoreix el reciclatge i 
es redueixen els problemes de sorolls i olors, ja 
que els nous contenidors es troben a una major 
distància del veïnat. alhora, cal destacar que els 
nous contenidors són de càrrega lateral, i això fa 
que es redueixi el temps de buidatge.

Els contenidors de l’N-II tenen més capacitat i permeten separar les 5 fraccions

L’Ajuntament sol·licita
un estudi per solucionar
l’acumulació de sorres
al torrent Amell
fins que no es tingui el resultat d’aquest
estudi, es demana també l’aturament
del transvasament de sorres
la regidoria de medi ambient ha sol·licitat a la direcció Ge-
neral de ports de la Generalitat un estudi amb les solucions 
més adequades per facilitar la sortida a mar del torrent amell, 
que es veu afectat per l’acumulació de sorres en la seva sortida 
i provoca estancaments amb risc de salubritat. la voluntat és 
trobar una solució sostenible amb el mínim impacte ambiental 
i sense afectació del fons marí.

aquest estudi se sol·licita a canvi i en substitució del transva-
sament de sorres de llevant a ponent que, segons la concessió 
actual, el port té l’obligació de fer cada any. el transvasament 
es considera una acció que no ha donat solució al problema 
i no és sostenible ambientalment i la petició que no es conti-
nuï fent és conseqüent amb les decisions del consell d’alcaldes 
del maresme, del comissionat per a la preservació i gestió per 
al litoral del maresme i amb els informes emesos pels tècnics 
municipals.

l’estabilitat de les platges és un problema que es pateix al 
llarg de tota la costa del maresme i per aquesta raó l’any 2015 
el ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient va pre-
sentar una estratègia d’àmbit específic per a la comarca. aques-
ta estratègia està basada en la construcció d’espigons al llarg del 
litoral a fi d’estabilitzar el front marítim.

actualment tots els criteris tendeixen a restringir l’extracció 
de sorres i abocaments al fons marí. es considera que l’execu-
ció d’aquest pla estratègic del ministeri suposaria una estabili-
tat més sostenible de les nostres platges.

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). la 
ubicació prevista durant els mesos de febrer, març i abril és 
la següent:

Dissabtes mes d’abril:
can pou-rafael de casanova

Dissabtes mes de maig:
Gran Via-avinguda roma

Dissabtes mes de juny:
Gran Via-plaça dels països catalans
per fer ús de la deixalleria mòbil s’ha de portar la targeta d’usua-
ri que s’utilitza per a la deixalleria la Suïssa, ubicada al polígon 
industrial la Suïssa de premià de dalt. Fer-ne ús, comporta 
una bonificació en la quota de la taxa de la brossa.
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Noves actuacions per promocionar el comerç
recentment s’ha fet un estudi sobre els hàbits de compra i les diferents zones comercials
que proposa diverses actuacions
la principal activitat econòmica de premià de mar és el comerç i tradicional-
ment ha esdevingut la capital comercial del baix maresme. cal destacar que el 
2018 es preveu la inauguració d’una zona comercial al port esportiu de 18.000 
metres quadrats acompanyada d’una zona verda de 15.000 metres quadrats. 
aquesta nova zona aportarà una nova realitat en l’estructura comercial i per 
aquest motiu s’ha encarregat aquest estudi.

l’estudi determina que el comerç urbà del centre de la vila té un públic fidel però 
presenta una baixa competitivitat respecte a altres propostes o entorns comercials.

de l’estudi, també se’n desprenen altres consideracions: 
• El comerç de Premià de Mar reté el 64% de la despesa al municipi, especialment 
en producte quotidià (80% aproximadament). els potencials visitants de la nova zona 
comercial es preveu que siguin els compradors que prefereixen comprar en grans 
superfícies o en centres comercials i que, per tant, ja compren fora del centre de la vila.
• L’oferta de la zona comercial del port no es preveu que sigui competència di-
recta de l’oferta del centre, però l'afluència a la zona comercial del port es preveu 
que esdevindrà un actiu turístic. això representa una oportunitat per al centre 
urbà, en la mesura que s'articulin mecanismes per atraure part dels visitants 
previstos al port.

Shopping Night
l’estudi aporta algunes conclusions i valoracions que la regidoria de promo-
ció econòmica està valorant. els principals reptes seran promoure accions per 

millorar l’oferta comercial. 
alhora, ja s’està treballant en 
la propera Shopping night, 
que tindrà lloc l’1 de juliol.

l’estudi ha estat encarregat 
per l’ajuntament i elaborat per 
la consultoria rbd consulting 
Group, amb la col·laboració de 
la diputació de barcelona.

Informació sobre
les clàusules terra
el proppassat 13 de març, es va fer al centre cí-
vic una xerrada informativa per aclarir dubtes 
sobre les clàusules terra. la xerrada, gràcies a la 
col·laboració de la diputació de barcelona, va 
anar a càrrec d’un advocat de la unió de consu-
midors de catalunya (ucc).

les clàusules terra, establertes en alguns 
contractes de préstec hipotecari a interès varia-
ble, preveuen que, encara que el tipus d'interès 
baixi per sota d'un determinat llindar establert 
per l’entitat bancària, la persona consumidora 
seguirà abonant el corresponent a aquest límit 
sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’inte-
rès de referència, habitualment l’euríbor.

el tribunal Suprem va dictaminar la nul·litat 
d’aquestes clàusules per ser “poc transparents i 
poc comprensibles” i posteriorment el tribunal 
de justícia de la unió europea va establir que la 
banca ha de procedir a la devolució de les quan-
titats indegudament cobrades amb retroactivi-
tat, és a dir, des de la signatura del contracte.

Fins al 15 de març  des de l’ajuntament s’ha-
vien atès 12 consultes sobre les clàusules terra.

les persones que vulguin aclarir dubtes sobre 
aquest tipus de clàusules es poden adreçar a:

Oficina d’habitatge de Premià de Mar
Horari: 9 a 13h
adreça: nau 1 de l’antiga Fàbrica del Gas.
carrer joan XXiii 2-8. premià de mar
telèfon: 93 741 74 04 ext. 2612
correu electrònic:
habitatge@premiademar.cat

La Policia Local incrementa
la seva presència al carrer
la policia local ha iniciat un nou pla de patrullatge diri-
git que preveu una presència més activa als carrers de la 
vila. es tracta d’un model de vigilància que es realitza a 
punts d’interès policial amb l’objectiu de prevenir delic-
tes i problemes de civisme i convivència.

amb aquesta nova organització es pretén que la poli-
cia s’involucri més en el dia a dia de la vila i el seu teixit 
associatiu i, d’aquesta manera, poder oferir un millor 
servei i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

La policia local té una presència més activa al carrer

Policies locals i Mossos d'Esquadra del Baix Maresme
es reuneixen a Premià de Mar
el 30 de març es va celebrar a pre-
mià de mar la mesa de coordinació 
Operativa, a la qual van assistir caps 
i comandaments dels 10 municipis 
que conformen l'àrea bàsica poli-
cial (abp) del baix maresme.

durant la sessió es van tractar 
diversos temes com ara el pla ope-
ratiu de seguretat contra robatoris 

a l’interior dels domicilis, dades 
delinqüencials i es va fer un inter-
canvi d’informació sobre l’actual 
situació de l’ocupació d’habitatges 
i dels casos de violència de gènere. 

algunes de les conclusions de 
la trobada són que la situació de 
la delinqüència a premià de mar 
és estable, els robatoris als do-

micilis disminueixen, i el delicte 
més denunciat és el de robato-
ris als interiors de vehicles. en 
aquest sentit, ja s’està treballant 
en la posada en marxa d’una nova 
campanya de cara a l’estiu amb 
més presència policial a les zones 
properes a les platges, tal com es 
va fer l’any passat.

Segons l’estudi, el comerç urbà té un públic fidel
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El Consell Municipal de Cultura tria
4 propostes de la ciutadania
durant el mes de febrer els premianencs van tenir l’ocasió de fer propostes culturals
una iniciativa per destinar 15.000 € a projectes proposats per la ciutadania va permetre recollir un total de 21 propostes. el consell municipal les va valorar i va 
escollir, per votació, quines es portarien a terme.

les propostes que van resultar escollides i que es realitzaran són les següents:
• I Love Premià: premi a la millor promoció de premià de mar feta en vídeo. es proposa realitzar un vídeo sobre la vila que pugui esdevenir viral.
• Premis d’arts plàstiques: concurs d’arts plàstiques, pintura, escultura, fotografia i vídeo. els premis poden ser d’uns 500 euros per categoria, ja que la pretensió 
és que hi hagi nivell.
• Poemes per Sant Jordi: la idea és fer arribar la poesia catalana al conjunt del poble. es proposa editar entre deu i quinze poemes d'autors i autores reconeguts i 
repartir-los el dia de Sant jordi com a regal. 
• Història al carrer: mitjançant rajoles enganxades al carrer Sant antoni o bé començant per Gibraltar-plaça-Sant antoni, resumir la història de premià de mar en 
rajoles de ceràmica tradicional, tipus auca en què se segueixi la cronologia del poble, i crear un itinerari amb la història de la vila.

a banda de les quatre propostes escollides, si és possible i el pressupost ho permet, es començarà la següent proposta més valorada:
• Monogràfics divulgatius: encarregar la redacció amb criteris didàctics, divulgatius i periodístics de monogràfics per encartar a Vila primilia sobre història social o econòmica.
el consell de cultura està format per tècnics de l’ajuntament, grups municipals, entitats o associacions culturals i persones a títol individual.

Fins al 8 d’abril es poden
presentar propostes
al concurs de cartells
de Festa Major
Fins dissabte 8 d'abril, a les 21 h, es poden presentar 
propostes al concurs per seleccionar el disseny del 
cartell que anunciarà la Festa major d’enguany. l'edat 
mínima per participar-hi és de 18 anys i cada concur-
sant podrà presentar-hi un màxim de dues obres.

pel que fa al concurs infantil de cartells, hi poden 
participar infants de 8 a 12 anys i la data límit per 
presentar-hi propostes és el 8 de maig.

ambdós concursos s'organitzen des de la regido-
ria de Festes amb la voluntat d’incentivar la creativitat 
dels ciutadans, promocionar la Festa major i fomen-
tar-ne la participació.

bases dels concursos a www.premiademar.cat 

Presentació de la Festa Major
el 26 de maig, a les 19 h, l’espai l’amistat acollirà l’acte de presentació de la Festa major, organitzat per la 
comissió de pirates i premianencs i la regidoria de cultura, amb la col·laboració de la comissió de Festes.

durant l’acte, que cada any té un format diferent i està obert a tothom, es donaran a conèixer els detalls 
de la propera Festa major, les principals novetats del programa, els productes de marxandatge i els cartells 
guanyadors del concurs de cartells.

foto: EsthEr dE PradEs foto: EsthEr dE PradEs

El 26 de maig es podran conèixer les novetats de la propera Festa Major
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La Biblioteca municipal amplia les activitats
durant el 2016 van visitar l’equipament 67.500 persones i es van prestar 45.000 documents
durant l’any passat la biblioteca martí rosselló i llo-
veras va oferir exposicions, presentacions de llibres, 
xerrades, i altres activitats com ara tallers, que van 
aplegar 1950 persones. entre la diversitat d’aquesta 
oferta variada cal destacar la consolidació dels quatre 
clubs de lectura, el treball fet en el foment de la lec-
tura per a famílies amb nadons i la creació de l’espai 
cafè amb lletres, pensat per potenciar la cultura local.

alhora, durant el 2016 es van prestar un total de 
44.950 documents i la van visitar 67.561 persones.

Fomentar la cultura local i la igualtat
per a aquest 2017 la biblioteca municipal ha establert 
unes línies d’actuació centrades a potenciar la cultura 
local, donant visibilitat a l’obra literària dels autors lo-
cals i fomentar la creació literària; aconseguir que la 
biblioteca esdevingui un espai per afavorir la cohesió 
social, és a dir, un lloc de trobada, debat i convivència; 
i col·laborar en el foment de la igualtat de gènere, 
aprofitant les commemoracions internacionals rela-
cionades amb la igualtat i promovent la creació d’un 
centre d’interès sobre la igualtat de gènere.

entre les diverses activitats que la biblioteca organit-
za de manera regular durant l’any es poden destacar:

Hora del conte per a
infants a partir de 4 anys
les hores del conte tenen com a objectiu promoure i 
potenciar entre els infants l’hàbit de la lectura i tam-
bé la narració oral.

es fan normalment l’últim dimecres de cada mes 
a les 18 h.

les hores del conte estan fetes per narradors pro-
fessionals.

Hora del conte per a
nadons de 0 a 2 anys
Són sessions pensades per a nadons i les seves famí-
lies perquè plegats gaudeixin de la màgia del ritme, 
de les paraules rimades, de les cançons i els contes. 
l’amor a la lectura creix quan es comparteix.

aquestes hores del conte estan fetes per narradors 
professionals especialitzats en aquest tipus de públic.

Trobada amb un autor de literatura infantil
les trobades amb l’autor apropen els infants a la lectura.

normalment es convida a les escoles a participar-hi. 
els infants llegeixen alguna obra de l’autor i durant la 
trobada poden fer-li preguntes sobre el llibre llegit.

Laboratoris de lectura infantils
un laboratori és un espai de creació on es convida 
les famílies a experimentar al voltant de la lectura: 
llegir amb tots els sentits, lectura d’imatges i sons, 
creació literària com un joc, la imaginació poètica 
com a forma artística...

Club de lectura infantil
el club de lectura infantil té com a objectius animar 
a la lectura i al diàleg entre els nens i nenes, millo-
rar la capacitat de comprensió del text, oferir noves 
possibilitats per gaudir del temps lliure i a la vegada 
fomentar l’ús de la biblioteca. els nens s’emporten 
un llibre a casa, se’l llegeixen i el comenten el dia de 
la trobada del club. es reuneix l’últim divendres de 
mes.

Trobades de famílies i nadons i xerrades
formatives per a les famílies
les trobades tenen com a objectiu acostar les famí-
lies a la biblioteca des del naixement dels seus fills, 
perquè la incorporin com un espai cultural i de re-
lació. a través d’aquestes trobades es crea una xarxa 
social entre mares en període de criança dels seus 
fills, s’hi promou la lectura i fan xerrades sobre te-
mes d’interès per a les famílies.

les trobades de famílies i nadons es fan els dijous 
al matí, a partir de les 11 h i de forma quinzenal.

Presentacions de llibres infantils
tenen com a objectiu donar a conèixer les novetats de 
llibres infantils. els autors o il·lustradors presenten 
el seu llibre i s’estableix un diàleg amb els assistents.

Club de lectura juvenil
l’assemblea lectora juvenil és un grup de lectors i 
lectores a partir de 13 anys que es troben el tercer 
dimecres de mes per comentar i compartir la lectura 
de diversos llibres. 

Club de lectura de novel·la
És un espai pensat perquè els adults comparteixin 
la lectura i adquireixin un sentit crític. el club es re-
uneix el primer dijous de cada mes. les persones 
que hi assisteixen es comprometen a llegir a casa el 
llibre triat per comentar-lo després a la trobada. 

Club de lectura Llegir el teatre
té com a objectiu veure el teatre amb uns altres ulls, 
esdevenir més crítics, aprendre junts a sentir i esti-
mar el teatre. es reuneix el segon dimarts de mes i 
es proposa la lectura de textos teatrals de la progra-
mació del tnc.

Cafè amb lletres
És una activitat encaminada a potenciar la cultura 
local. es tria un tema d’interès local i s’hi convida 
persones rellevants de l’àmbit triat.

Més informació a:
bibliotecabmr.wixsite.com/
bibliopremiademar

Comprar a Premià és de pel·lícula
aquest mes d’abril s’ha engegat una nova edició de 
la campanya “comprar a premià és de pel·lícula”, 
a través de la qual des dels establiments comercials 
se sortejaran entrades per anar de franc al cinema. 

l’ajuntament, conjuntament amb els comerços as-
sociats de premià (cap) i l’empresa concessionària del 
servei de cinema a l’espai amistat, tornen a impulsar 
la campanya comprar a premià és de pel·lícula.

els comerços que formen part del cap disposa-
ran d’unes urnes perquè els consumidors hi diposi-
tin les butlletes per participar en un sorteig mensual 
de 4 vals, cada un d’ells amb 4 entrades, per anar al 
cinema sense cap cost.

el sorteig serà públic i es farà cada darrer diven-
dres de mes al centre cívic. el primer sorteig es farà 
el 28 d’abril, el segon, el 26 de maig i el darrer, el 30 
de juny. cada un dels guanyadors obtindrà quatre 
entrades per poder gaudir de les millors estrenes en 
cinema digital a l’espai l’amistat.

Les sessions de l’hora del conte es fan per a nadons i per a infants fins a 4 anys

De Bòlit busca nens
i nenes per participar
en les colles 
de Bòlit! continua creixent i busca infants
de Premià de mar que vulguin entrar
a participar en colles infantils.

• Capgrossos petits, de 6 a 10 anys

• Bastoners petits, a partir de 8 anys

• Tabalers, de 3 a 12 anys

Podeu demanar informació d'horaris d'assaig
i grups a debolitpremia@gmail.com
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Els projectes sobre LGTBI
i Família, guanyadors
de l'Ajuntament jove
Els projectes guanyadors es portaran a
terme amb el suport de l’ajuntament
el projecte b2 lGtbi, que portava per títol “i am (with) lGtb” 
i té per objectiu “treure la necessitat de sortir de l'armari” va ser 
el que va obtenir més vots, 676 en total. la iniciativa que es vol 
portar a terme amb aquest projecte consta d’un teatre fòrum i 
un mural representatiu del grup lGtbQi.

el projecte a2 Família, amb el títol “realment vols això per als 
teus fills?” centrat en el rebuig envers qualsevol maltractament per 
part dels adults, va obtenir 673 vots i consistirà en la realització 
d’un curtmetratge per conscienciar i sensibilitzar joves i adults per 
canviar les situacions de violència i reivindicar els drets dels joves.

els altres projectes, que no es podran portar a terme perquè 
van quedar per sota en nombre de vots, eren:
b4 masclisme, amb el títol “reacciona”: 652 vots
b3: Família, amb el títol “basta de incomprensión, más comu-
nicación”: 643 vots
b1: assetjament escolar, amb el títol “Valora’t”: 640 vots
a1: assetjament escolar, amb el títol “tingues consciència del 
bulling”: 561 vots

l'ajuntament jove s'organitza des de les regidories de joven-
tut i participació i fa possible que els alumnes de 4t d’eSO pu-
guin elaborar un o més projectes adreçats a tots els joves del 
municipi que, en cas de resultar entre els 2 guanyadors, comp-
ten amb el suport de l’ajuntament per portar-se a terme.

L'Espai l'Amistat registra
42.540 espectadors el 2016
la xifra, la més alta des de la seva inauguració, arriba
al 5è any de funcionament de l’equipament
l'espai l'amistat va 
obrir les seves portes 
el febrer del 2012 i des 
d’aleshores ha anat 
consolidant el seu pú-
blic progressivament 
fins a arribar a la xifra 
dels 42.540 especta-
dors. el gran nombre 
d'activitats que es rea-
litzen i la diversitat en 
les disciplines artísti-
ques que s’hi poden 
veure (teatre, dansa, 
música, cinema...) han 
convertit aquest espai 
en un referent per als 
premianencs i també 
per al públic de les po-
blacions veïnes. 

aquest increment d'espectadors es veu reforçat per la instal·lació, l'any passat, del cinema 
digital i per una programació teatral professional de qualitat que ha aconseguit passar d'un 52% 
d'ocupació en el seu primer any fins a un 94,76% durant aquest darrer. 

activitats com les d'apropar la cultura a les escoles o la participació activa d'entitats, com la 
coral amistat amb la seva temporada de música clàssica, i la resta d'entitats culturals que hi col-
laboren han estat cabdals.

D'ara fins a l'estiu
en aquest segon semestre es podran veure obres com "la autora de las meninas" d'ernesto ca-
ballero, amb carmen machi en el paper d'una monja a qui proposen falsificar una de les obres 
mítiques de Velázquez per tal de resoldre les misèries per les quals està passant el país.

una altra de les peces a destacar és "l'electe", una obra escrita per l'actor ramon madaula, que 
es podrà veure interpretada per ell mateix i roger coma, sota la direcció de jordi casanovas. de 
cara al juliol, arriba la comèdia que ha triomfat aquesta temporada a barcelona, "Sota teràpia", di-
rigida per daniel Veronesse i protragonitzada per cristina plazas i andrés Herrera, entre altres. 

“La autora de las meninas” i “L’electe” es podran veure a l’Espai l’Amistat

La poesia envaeix els carrers
durant el mes d’abril, la poesia serà present als equipaments 
municipals i als carrers a través de diferents accions l’objectiu 
de les quals és acostar la poesia a la ciutadania. el projecte, que 
porta per nom Va de Versos, sorgeix de les propostes del pres-
supost participatiu de cultura i formarà part de les activitats 
programades amb motiu de la diada de Sant jordi. 

paral·lelament, durant els mesos d’abril i maig, la biblioteca 
organitzarà diverses activitats entre les quals cal destacar bus-
cant la porta dels llibres, el taller el joc d’inventar contes i el 
club de lectura del còmic que s’inicia el 24 d’abril, així com 
la tradicional exposició bibliogràfica de novetats de Sant jordi.

Comença l’estudi del material arqueològic
de l’edifici octogonal
a primers d’any, al museu de l’es-
tampació i en col·laboració amb 
l’institut català d’arqueologia clàs-
sica (icac), va començar l’estudi 
dels materials arqueològics recupe-
rats durant les excavacions de l’edi-
fici octogonal de can Ferrerons, l’ac-
tual museu romà.

l’estudi de totes les peces, que 
es poden datar majoritàriament en-
tre els segles V i Vii dc, hauria de 
permetre un millor coneixement de 
les formes de vida de l’antiguitat tar-
dana a la zona de premià, a més de 
proporcionar dades cronològiques 
de valor important.

Programa Artistes als museus
el museu de l’estampació, gràcies a la col·laboració de diferents entitats i artistes premianencs, 
ha portat a terme diverses exposicions temporals que han complementat l’exposició permanent 
d’estampació i d’arqueologia local.

una de les darreres propostes, tant per al museu de l’estampació com per al museu romà, ha 
vingut de l’associació matís. 

aquesta dinàmica de col·laboració es considera molt positiva per part de l’ajuntament i esde-
vé una eina important per a la cohesió cultural. 

L’estudi permetrà conèixer millor com es vivia a la zona
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Què passa amb Can Sanpere?
darrerament han circulat diversos comentaris amb 
l’objectiu de fer creure que l’equip de govern es des-
deia de la voluntat sorgida de la consulta de popular 
en la qual es va decidir que s’havia de tirar endavant 
l’expropiació. res més lluny de la realitat. 

un cop feta la valoració, per part d’un arquitec-
te extern, del cost de l’expropiació, l’enderrocament 
de l’edifici, la urbanització, la construcció d’equipa-
ments i el seu manteniment, la xifra ascendeix a 
12.117.000 €. 

les opcions perquè l’ajuntament pugui assumir 
aquest cost sense que el ciutadà se’n vegi perjudicat 
amb una gran pujada d’impostos o una disminució 
important de serveis o inversions són molt poques. 
l’opció que veiem més viable és la de negociar amb 
els propietaris de l’edifici de manera que, a canvi 
de permetre’ls la construcció en un 9,2%, l’ajun-
tament, i per tant el poble, pugui aconseguir un 
90,8% de zona verda i equipaments. d’aquesta ma-
nera, l’ajuntament només hauria de fer una inversió 
d’uns 4,7m €, una xifra que pot assumir sense pro-
blemes i sense conseqüències per a la ciutadania. 

pel que fa al creixement urbanístic l’increment 
seria mínim, sense oblidar que, contràriament al 
que intenten fer creure alguns grups municipals, 
el nombre d’habitants de premià de mar és exacta-
ment el mateix que fa 10 anys. 

convergència i unió continua, per tant, apostant 
fermament per un can Sanpere públic amb zones 
verdes i equipaments, però sempre tenint en compte 
que en cap cas la ciutadania n’ha de sortir perjudicada.

Fem, fem i fem
treballar és fer. millorar premià de mar és fer. Fer 
amb una mirada global i a llarg termini. a erc – 
junts x premià, fem.

el treball constant, sincer i rigorós sovint no és 
encoratjador de titulars, ni visualment atractiu, ni 
mobilitzador de masses. però és fer.

i fer és dialogar, reunir-se, proposar, negociar, 
transaccionar, modificar, argumentar, millorar, fer 
notar, debatre, reunir-se més, comentar, calcular, 
recollir propostes, persuadir, visitar, intercanviar, 
votar, i explicar-se en noves reunions, redactar, res-
ponsabilitzar-se, construir, vetllar...

a erc – junts x premià, fem. Fem poble (#Fempoble).
Sense crits. Sense exaltacions. Sense ‘antis’ i sen-

se ‘contras’. Sempre a favor de premià. Sempre su-
mant. Fem.

Sense plataformes i sense ‘manis’. més benestar 
per a premià és el nostre eslògan. el treball constant, 
el nostre impuls. els serveis i les millores que des de 
l’oposició ja hem aconseguit, la nostra pancarta. 

identificació i signatura digital. arxiu Gómez-
Fontanills municipalitzat. projecte de casa de la 
Festa tradicional a can manent. 30.000 euros per 
a necessitats educatives especials i específiques. 
50.000 € per al consell escolar i millores als cen-
tres. desfibril·ladors als equipaments. Horts ur-
bans. des de l’oposició. planificant globalment i a 
llarg termini el nostre premià. Fem.

el discurs no és fer. Fer és realitzar el discurs. 
prometre no és fer. Fer és aplicar les promeses.

premià no es pot permetre retòriques al vent. ne-
cessita que el facin. Seguirem fent.

El cost de la política del totxo
el passat 30 de novembre, crida premianenca va 
dir no als pressupostos del govern per tres raons: 
les polítiques urbanístiques nocives per al territori, 
el model de gestoria sense projecte polític i la gran 
quantitat de necessitats socials del nostre municipi, 
moltes d'urgents, sense ser ateses.

Gràcies al suport d’erc i el pp, el govern socio-
vergent aprova uns pressupostos que donen el tret 
de sortida a l'última gran destrossa urbanística d'un 
poble ja prou maltractat. Sis milions d'euros en po-
lítiques del totxo: obrir la Gran Via, una rotonda a 
la carretera de premià de dalt i la urbanització dels 
pocs espais lliures que resten al nostre poble: les 
hortes de ponent, transmesa i metalogènia.

la xifra, sumada a uns altres sis milions més en 
concepte d’obres públiques per a aquest any, contras-
ta amb el total de despesa dels serveis dirigits a les 
persones. despesa total prevista en serveis socials: 
1 milió i escaig, un 4.7% del pressupost municipal. 
les partides d’educació i gent gran, 440.875,42 € i 
39.230,00 € respectivament, sumen menys del 2% 
del total del pressupost.

en resum, en un premià saturat, mancat d’equi-
paments i zones verdes necessàries per a una bona 
qualitat de vida, conseqüència del procés devastador 
d'especulació urbanística que ha patit la vila durant 
dècades, el futur pinta negre: per voluntat del go-
vern les partides gruixudes seguiran destinades al 
totxo i el cost el pagaran els ciutadans, amb uns ser-
veis d’atenció a les persones infradotats de recursos 
econòmics i humans.

El futur que volem per a l’urbanisme
de la nostra vila
És ben sabut que premià de mar és un dels muni-
cipis més densos de catalunya, només superat per 
quatre ciutats: l’Hospitalet de llobregat, badia del 
Vallès, Santa coloma de Gramenet i barcelona. ens 
queden poques oportunitats per millorar aquesta 
situació i transformar la nostra població en un lloc 
més amable on poder viure.

de ben segur, passejant per barris de la vila hem 
trobat a faltar espais oberts, zones verdes i voreres 
àmplies; hem maleït l’urbanisme que hem heretat 
dels períodes anteriors, quan el guany econòmic de 
pocs passava per davant del benefici comú.

ara cal que decidim, com a poble ens trobem en 
una cruïlla. podem agafar el camí que ens portarà de 
nou a afavorir l’especulació i a transformar antigues 
fàbriques -orgull dels treballadors i treballadores del 
poble- en supermercats i pisos o, per contra, podem 
fer un gir de 180° i agafar el camí acordat al pOum. 
el camí que ens ha de permetre crear un gran espai 
públic al centre de la vila, amb equipaments i zona 
verda; el camí que garanteix que les zones industrials 
continuïn sent industrials, o zones de serveis, és a dir 
que continuïn sent un motor econòmic i d’ocupació.

el cost de l’expropiació de can Sanpere no ha va-
riat el seu preu. no hem de tenir por de fer front a 
la seva transformació. Hem de decidir si volem que 
dintre d’un temps, quan els futurs premianencs i 
premianenques caminin per la nostra vila, ens ma-
leeixin per haver agafat el camí equivocat, o no.

Plusvalía y Cercanías
dos de las propuestas de ciutadans, aprobadas en 
el mes de marzo, han marcado parte de la agenda 
política de nuestra ciudad.

 la primera es una moción para que el ayunta-
miento no exija la plusvalía municipal a aquellas 
familias más castigadas por la crisis, y que se han 
visto obligadas a malvender su propiedad perdien-
do dinero. la plusvalía es el impuesto municipal 
sobre incremento de valor de los terrenos urbanos 
y lo paga quien vende una propiedad. es un impu-
esto que no tiene en cuenta si se ha obtenido una 
ganancia real o no, por lo que era imprescindible el 
compromiso de no liquidarlo en el caso de pérdidas, 
era todo un sinsentido mantener un impuesto por 
perder dinero.

 nuestra segunda propuesta insta a que se ejecute 
el plan de cercanías del ministerio de Fomento, que 
prevé dos actuaciones que afectan, directamente, a 
nuestra ciudad, en primer lugar, recuperar la línea 
de tren directo al aeropuerto, como elemento de 
dinamización económica y de articulación del ter-
ritorio, y que uniría nuestra ciudad con toda el área 
metropolitana de barcelona, y en segundo lugar, la 
construcción de un aparcamiento subterráneo disu-
asorio en la estación, con capacidad para 599 plazas.

 como representantes públicos de los ciudadanos 
de premià de mar debemos velar para reivindicar 
unas infraestructuras dignas para nuestro munici-
pio y, desde la unidad y la lealtad institucional, recla-
mar aquello que consideramos que puede contribu-
ir de forma positiva a aumentar la comunicación de 
nuestro municipio.

Cataluña con España
este fin de semana el partido popular catalán ha 
celebrado en Hospitalet de llobregat su 14 congre-
so en el que ha salido elegido Xavier Garcia albiol 
como presidente.

Ha sido el congreso de la libertad, la igualdad, 
la pluralidad, el respeto a la ley y la defensa de la 
mejor cataluña en el marco de la unidad de españa, 
algunos quieren renunciar al papel importante de 
cataluña en españa, nosotros consideramos que ti-
ene que jugar un papel clave en nuestro país.

desde este congreso decimos claramente sí a la 
diversidad y a la pluralidad, y con la misma intensi-
dad decimos no al independentismo, al separatismo 
y a la ruptura de españa.

de este congreso han salido unos claros mensajes 
a la sociedad: somos la alternativa al rupturismo; so-
mos el partido con un proyecto de convivencia para 
cataluña; somos un partido que no permite que una 
opción política se adueñe de toda cataluña; y somos 
un partido que quiere demostrar todos los días el fra-
caso de los extremismos y los separatismos.

defendemos la libertad para el ejercicio de nues-
tros derechos, la iniciativa privada y la excelencia; 
que tenemos derecho a los mejores servicios públi-
cos y, para ello, necesitamos gobiernos rigurosos 
que administren nuestros impuestos y trabajen para 
los catalanes, no por sus intereses partidistas.

nosotros tenemos derecho a estar aquí, a querer a 
cataluña como el que más, a sentirnos catalanes como 
el que más, es perfectamente compatible sentirse ca-
talán de los pies a la cabeza y español hasta el tuétano.
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Poda sostenible
des de medi ambient estem realitzant millores en 
l’arbrat i flora plantant noves espècies seguint crite-
ris de sostenibilitat amb espècies pròpies, autòcto-
nes. aquests arbres s’han col·locat en un mateix car-
rer de manera esglaonada, alternant les espècies, per 
tal d’impedir que si algun emmalaltís o tingués parà-
sits, aquests es propaguessin a l’exemplar del costat. 
així doncs, posant tres espècies seguides diferents 
es fa més difícil que es puguin estendre de manera 
unilateral, i es redueix el possible impacte massiu.

apostem per una poda sostenible, menys agres-
siva, que impedeix que l’arbre mori o es debiliti per 
sobreexplotació amb aquella mecànica antiga i ar-
tificial, que no respectava, ni tenia en consideració 
quina és la millor manera per protegir l’arbre. Hem 
de ser conscients que sistemes anteriors han com-
portat que molts arbres hagin crescut de manera 
desproporcionada, i altres s’hagin debilitat de sota 
arrel, per tenir més en compte necessitats superfici-
als que no pas necessitats presents i futures pel que 
fa a la natura i el nostre ecosistema.

tots sabem que el canvi climàtic és una realitat 
i no tenim cap altre remei que adaptar-nos. no po-
dem continuar amb maneres de fer que no tinguin 
en compte ni respectin els cicles naturals. apliquem 
ecologia directa al nostre voltant amb tractaments 
de manteniment i control sanitari que defugen els 
productes químics. treballem per defensar el medi 
respectant els interessos col·lectius presents i els de 
les generacions futures.

Hi haurà platja aquest estiu?
en la tramitació del pla especial del port de premià 
de mar, actualment vigent, es reberen tres informes 
de la direcció General de sostenibilitat de la costa 
i el mar. el de 14.07.2010 diu: “atesos els incom-
pliments del transvasament de sorres de la platja 
per part de la concessionària del port es considera 
necessari que es plasmi formalment un compromís 
econòmic per al finançament del mateix en la línia 
determinat en l’informe de 4.10.2009.”

el 21.12.2007, marina premià S.l. es subrogà ex-
pressament en els drets i obligacions derivats del 
títol concessional obligant-se a complir les prescrip-
cions de l’Ordre ministerial de 17.01.1997 de con-
cessió d’ocupació del domini públic marítim terres-
tre per les obres del “projecte modificat d’ampliació 
del port esportiu de premià de mar”. prescripcions 
entre les quals figura la d’executar, a càrrec seu, les 
obres i installacions del “proyecto de trasvases de 
arenas en premiá de mar” redactat per iberinSa 
el 1988. Sabem, doncs, que marina premià S.l. s’ha 
subrogat en les obligacions de la concessió i que és 
el ministeri de medi ambient qui fixa les quantitats 
de sorres a transvasar cada any.

Què farà l’ajuntament per vetllar pel compliment 
per part del concessionari de l’obligació, a càrrec 
seu, de transvasar les sorres segons el projecte re-
dactat per iberinSa?

Hi haurà platja aquest estiu? 
Hem intentat repetidament contactar amb la res-

ponsable de medi ambient, sense obtenir resposta. 

En marxa el programa
Fem Ocupació per a Joves
les empreses o entitats que contractin els joves rebran
una subvenció de fins a 655 € mensuals
aquest programa va adreçat a joves de 18 a 29 anys, 
aturats i amb estudis mínims d’eSO, cFGm o batxille-
rat. els ofereix la possibilitat d’un contracte laboral d’un 
mínim de sis mesos, formació vinculada al lloc de tre-
ball així com orientació i acompanyament durant tot el 
procés. alhora, també s’adreça a empreses i autònoms, 
entitats i institucions sense afany de lucre, entitats lo-
cals, organitzacions sindicals i associacions empresari-
als que vulguin contractar aquests joves i beneficiar-se 
d’una subvenció de fins a 655,20 € mensuals. el con-
tracte ha de tenir una durada mínima de 6 mesos.
l’ajuntament, a través del Servei d’Ocupació, farà les tasques d'intermediació. aquest programa es porta a 
terme gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació de catalunya.

Més informació: Servei d’Ocupació de l’ajuntament de premià de mar. joan XXiii, 2.
telèfon 93 752 91 90. ocupacio@premiademar.cat

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

Nous treballadors contractats per l’Ajuntament
mitjançant subvenció
un total de 26 persones que es trobaven en si-
tuació d’atur es van incorporar a l’ajuntament 
entre els mesos de desembre i febrer per fer 
diverses tasques com ara el suport a la recepció 
i obertura d’equipaments, suport a campanyes 
municipals o millora d’espais urbans. aques-
tes persones formen part de diversos progra-
mes del Servei d’Ocupació de catalunya: tre-
ball i Formació, adreçat a persones en situació 
d'atur no perceptores de prestacions o subsidi 
per desocupació i preferentment més grans de 
45 anys i a persones en situació d'atur benefi-
ciàries de la renda mínima d'inserció; treball 
als barris, destinat a persones aturades no ocu-
pades; i Fem ocupació per a joves, pensat per 
voler afavorir la inserció de joves entre 18 i 29 
anys en situació d’atur i inscrits en el programa 
de Garantia juvenil.

Servei d’Ocupació, ubicat a l’antiga Fàbrica del Gas

Benvinguda a treballadors incorporats a l'Ajuntament
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Immersió lingüística per
als més petits
Els tallers d’immersió lingüística ajuden els infants
nouvinguts i les seves famílies a la integració i socialització
a primers de març van començar el nou taller 
d'immersió lingüística destinat a infants de 2 
a 3 anys no escolaritzats. les sessions es fan a 
l’escola bressol municipal els Gafarrons fora 
de l’horari lectiu.

el taller es realitza en horari de tarda, dos 
dies a la setmana, dimarts i dijous, de 17.30 a 
19 hores, fins al 30 de juny.

l’objectiu d’aquest taller és facilitar als in-
fants no catalanoparlants les eines bàsiques 
de comunicació i, alhora, promoure la socia-

lització i la integració de nens i nenes d’altres 
cultures. els més petits, per mitjà de contes, 
cançons i jocs infantils i acompanyats dels 
seus pares o mares, que també participen en 
les sessions, tenen l’oportunitat d’apropar-se a 
la cultura catalana en un ambient acollidor i 
proper.

aquest servei s’ha impulsat des del Servei 
d’ensenyament i es fa en coordinació amb 
els Serveis Socials, que s’encarreguen de deri-
var-hi les famílies.

Escola de Música: oferta
educativa per a totes les edats
Preinscripcions fins al 7 d’abril
l’escola de música municipal ofereix una gran diversitat de 
cursos i programes per a un públic que va des dels nadons de 
pocs mesos fins als adults:

Música en família: els més petits, a partir dels 2 mesos i fins als 
dos anys, tenen la possibilitat de viure la música amb les seves 
mares i pares a través de cançons i moixaines, jocs de falda i 
jocs dansats, audició, instruments i joguines de so…

les edats dels nadons són.

Sensibilització musical: grups de 3, 4, 5 i 6 anys. canten can-
çons, fan música amb moviment i danses, toquen instruments 
Orff, aprenen ritmes... i a partir dels 5 anys escriuen notes.

Tallers d’instruments: els alumnes de 6 anys també tenen ta-
llers de cada instrument de l’escola.

Llenguatge musical: canten cançons amb lletra i amb notes, in-
terpreten ritmes, treballen l’oïda, improvisen. i tocar conjunta-
ment tots els coneixements teòrics que s’aprenen a les classes.
 
Harmonia aplicada a l’instrument: a través de temes moderns 
aprenen recursos harmònics per improvisar i tocar conjunta-
ment.

Conjunts instrumentals: orquestra infantil, juvenil, combo, oc-
tet, grups de guitarres, grups de teclats, grups de cambra.

Cant Coral: a partir dels 7 anys fins a l’edat adulta.

Grup d’adults: grups per a adults que comencen per primera 
vegada música o altres grups més avançats, hi aprenen el llen-
guatge musical aplicant els coneixements a la pràctica instru-
mental progressivament.

Cursos de curta durada: cursos de diferents temàtiques, men-
suals, bimensuals, trimestrals, quadrimestrals.

Instruments: piano, guitarra, clarinet, saxo, flauta de bec, flauta 
travessera, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, violí, viola, 
violoncel, trompeta.

Portes obertes a l’Escola Bressol Municipal
El Ple de febrer va aprovar el nom del centre: Els Gafarrons
el dilluns 24 d’abril, a les 17.15, l’es-
cola bressol municipal de premià de 
mar obrirà les portes a totes aque-
lles famílies d’infants entre 0-3 anys 
que estiguin interessades a inscriure 
el seu fill. durant la jornada es farà 
una visita grupal per totes les instal-
lacions del centre, s’informarà de tot 
el funcionament del procés de preins-
cripció i matrícula, es donarà la do-
cumentació necessària i es resoldran 
tots els dubtes o qüestions que les fa-
mílies puguin tenir.

l’equip educatiu del centre també 
explicarà la nova metodologia que 
s’ha engegat aquest curs: les estances 
temàtiques. aquesta línia pedagògica 
consisteix a organitzar d’una mane-
ra diferent els espais i els materials 
del centre per tal d’intercanviar es-
pais gaudint de totes les possibilitats i així poder conèixer tots els racons específics de l’escola. 
d’aquesta manera s’aconseguirà donar resposta a tots aquells objectius marcats al currículum 
del primer cicle d’educació infantil: respectar el ritme individual de cada infant, facilitar el des-
envolupament integral, donar resposta a totes les necessitats, i oferir les màximes oportunitats 
per desenvolupar les seves capacitats i mantenir viu el seu interès i curiositat.

ara ja podem parlar de l’escola bressol municipal els Gafarrons, ja que el passat mes de 
febrer el ple va aprovar aquest nom per a l’escola, que s’havia escollit prèviament en un procés 
participatiu amb les famílies. i ja tenim data per anar a visitar-la.

les preinscripcions es poden fer del 2 al 12 de maig.

Nou rètol a l’Escola Montserrat
durant el mes de març es va pintar a la façana de l’escola mont-
serrat un nou rètol identificatiu amb el nom del centre. la peti-
ció s’havia fet des de la mateixa escola amb l’objectiu de donar-li 
més visibilitat.

El nou rètol era una demanda de l’escola 

Els tallers són per a infants no escolaritzats

Les portes obertes seran el 24 d’abril



vila Primilia 97  13

Ràdio Premià de Mar
potencia els esports
l'esport base i les transmissions guanyen  protagonisme
ràdio premià de mar, 
seguint en la seva línia 
de servei, potencia els 
esports. aquesta tempo-
rada el programa Plane-
tari s'emet en dues edi-
cions; edició migdia de 
dos quarts de tres a les 
tres i l’edició vespre de 
dos quarts de vuit a les 
vuit. el programa, dirigit 
pel periodista marc ro-
dríguez, combina infor-
macions de tots els estils 
des dels esports d'equip 
fins a les curses popu-
lars o esports minorita-
ris, i dona veu a totes les 
disciplines esportives de 
la nostra població.

el seguiment de l'es-
port base enguany ha 
estat un dels objectius 
del programa. d'aquest 
apartat se n'ha fet res-
ponsable Víctor Sán-
chez, que cada dimarts 
ens fa un repàs de tots 
els resultats i classifi-
cacions dels més joves 
esportistes; tenint molt 
clars l'objectiu d'aques-
tes competicions, que 
passen per una forma-
ció integral del jugador, 
no només en l'àmbit 
esportiu sinó també en 
l'àmbit social i humà.

per altra banda, en el capítol de transmissions s'han augmentat les disciplines que es donen 
en directe. així, a més del tradicional seguiment del futbol, enguany s'ha seguit el bàsquet mas-
culí i femení i sobretot l'equip de waterpolo, que està fent una temporada excel·lent. aquestes 
transmissions poliesportives compten amb una segona veu, la de clara pàmies, que s'ha incor-
porat a l'equip d'esports i ha passat a formar part del centenar llarg de voluntaris de l'emissora 
que dia a dia col·laboren en els diferents programes de ràdio premià de mar.

Fas 75 anys el 2017?
el pròxim mes de setembre es farà un acte de trobada i d’ho-
menatge a totes aquelles persones nascudes el 1942 per cele-
brar-ne el 75è aniversari. tothom qui vulgui afegir-s’hi, cal que 
ho comuniqui mitjançant un correu electrònic a l’adreça mi-
quel.plubins@gmail.com o bé gentgran@premiademar.cat.

Tallers de memòria
i risoteràpia per gent gran
la regidoria de Gent Gran organitza un taller de la memòria 
i un altre de risoteràpia. el de memòria es fa al centre cívic i 
el de risoteràpia a diferents equipaments municipals. aquests 
tallers són gratuïts. 

per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a
gentgran@premiademar.cat 

El 1r Casal Municipal d’Estiu,
en marxa

la regidoria d’ensenyament ha posat en marxa, de cara a l’es-
tiu, un casal municipal que permeti fer compatibles els horaris 
laborals de les famílies i l’atenció dels infants durant el període 
de vacances escolars. 

el casal funcionarà des del 26 de juny fins al 8 de setembre 
(agost inclòs) i oferirà un espai de diversió, descans i desconne-
xió, amb activitats diverses i atractives, sempre des d’un caire 
educatiu que alhora fomenti els valors. així, els infants podran 
participar, entre altres, en activitats creatives (tallers, experi-
ments, danses, cançons...), activitats esportives, sortides a la 
platja i també a fora del municipi. 

el casal es durà a terme en torns setmanals i oferirà diverses 
possibilitats horàries, per tal d’adaptar-se al màxim a totes les 
necessitats. pròximament s’informarà, a través dels canals ha-
bituals, de les dates de preinscripció i la data de la reunió amb 
les famílies. 

l’empresa anncon lleure i Oci, dedicada al món del lleure-
educatiu des de fa més de 12 anys, serà l’encarregada de gestio-
nar el casal municipal d’infants.

funcionarà del 26 de juny al 8 de setembre
i està pensat per a infants des de P3
fins a 2n d’Eso

El Consell d’Infants treballa
la violència de gènere
els alumnes de les escoles de premià de mar han treballat per 
a la construcció d’un monogràfic sobre la violència de gènere, 
amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania, analitzar estere-
otips i de fer veure situacions de violència que es donen en la 
vida quotidiana i s’accepten com a fets normalitzats.

el projecte va sorgir a petició del mateix consell d’infants i 
ha estat elaborat íntegrament pels mateixos nens i nenes dels 
centres escolars. Què s’entén per violència? com s’identifiquen 
les desigualtats de gènere? Situacions quotidianes on es pot ob-
servar la violència; i recomanacions en cas de patir violència; 
aquestes són algunes de les qüestions que s’hi poden trobar. 

aquests monogràfics es repartiran a les aules de 5è i 6è de 
primària i 1r d’eSO. 

Butlletí sobre participació
i transparència
el portal http://governobert.pdm.cat/ ofereix informació ac-
tualitzada sobre tots els temes relacionats amb la participació 
ciutadana i la transparència de l’ajuntament de premià de mar. 
per poder estar al dia sobre els processos oberts i qualsevol in-
formació relacionada amb el portal, us podeu subscriure al but-
lletí, que rebreu periòdicament per correu electrònic. per fer-ho 
només cal registrar-se al portal i sol·licitar-ho.

A les retransmissions en directe s'han afegit nous esports
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Marina Trail
el 5 de març va tenir lloc la 5a edició de la 
marina trail proide, la cursa de muntanya 
solidària de referència a premià de mar, 
amb les modalitats de mitja marató de 21 
km i la cursa de 12 km. aquesta cursa, 
organitzada per proide i la Salle amb la 
col·laboració del servei d’esports de l’ajun-
tament, té per objectiu recaptar fons per a 
un projecte educatiu. en aquesta edició, el 
projecte seleccionat s’ha centrat en el reforç 
escolar dels infants refugiats sirians i liba-
nesos al líban. un 40% de les inscripcions 
es va destinar íntegrament al projecte.

Més de 600 participants
en la III Ironkids
diumenge 26 de març va tenir lloc la iii ironkids de premià 
de mar, que va aplegar més de 600 alumnes de les escoles del 
municipi des de p3 fins a 4t d’eSO.

actualment 14 municipis de les províncies de barcelona i 
Girona celebren l’ironKids. aquesta dimensió fa que més de 
6.000 infants d’entre 3 i 16 anys gaudeixin d’una gran festa 
esportiva en la qual la bona pràctica esportiva, la recompensa a 
l’esforç i la constància constitueixen els principals valors.

El Club Patinatge Artístic Premià acumula premis
el club patinatge artístic premià està 
d’enhorabona, ja que diversos mem-
bres han obtingut premis les darreres 
jornades. elena pérez ha assolit la pri-
mera plaça i medalla d’or al campio-
nat de barcelona aleví i al campionat 
de catalunya aleví de figures obliga-
tòries disputat a mollet. a més a més, 
ha aconseguit la classificació per dis-
putar el campionat d’espanya que es 
farà el cap de setmana del 8 i 9 d’abril, 
també a mollet. 

lucia iriso ha aconseguit assolir el 
certificat de figures obligatòries i a finals d’any debutarà com a categoria provincial.

la monitora del club, Grace lloret, ha aconseguit la medalla de bronze en categoria sènior en 
figures obligatòries al campionat de barcelona i de catalunya disputat a mollet i la medalla de 
plata a la categoria de lliure sènior en la seva primera temporada a la màxima categoria.

El pavelló acull el Campionat
Comarcal de Patinatge
dissabte 22 d’abril se celebrarà al pavelló municipal d’esports el 
campionat comarcal de patinatge dels nivells a i b, organitzat 
pel consell esportiu del maresme. 

els horaris, aproximats en el moment de tancar aquesta edi-
ció, seran:
9 a 13.30 h, competició - 13.30 h, lliurament de premis
15 a 19.30 h, competició - 19.30 h, lliurament de premis 
més informació a:
www.cemaresme.cat/campionat-comarcal-de-patinatge/

Darrerament diversos membres del club han pujat al podi

La cursa se celebra a diversos municipisLa cursa recapta fons per a un projecte solidari
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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
Escola Bressol Municipal Els Gafarrons 93 752 35 11

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 620 655 782
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 (avaries) 800 76 07 06

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 > abril·maig 2017

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

Abril
3 E. Gaza
4 G. rosell
5 P. viayna
6 E. viayna
7 G. Barniol
8 rodríguez
9 rodríguez 
10 C. Peraire
11 E. Gaza
12 J. Pueyo
13 G. rosell
14 P. viayna
15 P. viayna
16 G. Barniol

Maig
1 E. viayna
2 P.viayna
3 J. Pueyo
4 C. Peraire
5 rodríguez
6 G. rosell
7 G. rosell
8 a. Buenache
9 G. Barniol
10 E. Gaza
11 J. Pueyo
12 a. Buenache
13 E. viayna
14 E. viayna
15 G. rosell
16 P. viayna

17 G. Barniol
18 rodríguez
19 a. Buenache
20 G. rosell
21 E. viayna
22 J. Pueyo
23 J. Pueyo
24 P. viayna
25 C.Peraire
26 rodríguez
27 G. Barniol
28 E. Gaza
29 a. Buenache
30 a. Buenache

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

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 (preferentment 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

actualment l’ajuntament té en marxa diversos projectes per millorar l’espai públic de tot el poble, amb actuacions relacio-
nades amb els serveis, l’asfalt, les voreres i l’arbrat, entre altres. es tracta d’un seguit d’inversions que tenen com a principal 
objectiu arribar a tots els barris prioritzant tot allò que és més necessari.

alguns dels projectes ja s’estan executant, com ara l’enllumenat, arranjaments de voreres o algunes actuacions de 
clavegueram. altres, en canvi, tot i que s’hi està treballant, no començaran a visualitzar-se fins d’aquí a uns mesos. en 
alguns casos, els projectes han sorgit de la voluntat de la ciutadania, com el de la plaça Salvador moragas o el de la plaça 
maresme, ja que prèviament s’hi havien fet processos de participació per recollir propostes, moltes de les quals han 
estat incloses en el dibuix final.

en aquest número del mes d'abril destaquem entre altres aspectes informatius el reconeixement a la feina que porta a terme el centre de distribució 
Solidària d'aliments, el diSa premià, amb el nomenament com a entitat de l'any 2017. dediquem la contraportada a conèixer millor l'entitat, la seva 
organització i els seus objectius. un dels aspectes que ens apunta el seu coordinador a l'entrevista és l'important paper que poden jugar les diferents 
administracions en l'acompanyament en la recerca activa de feina. poder retornar la dignitat perduda a les persones, és una de les fites que cal assolir 
per poder donar sortida als actuals usuaris d'aquests serveis. una d'aquestes empentes per a aquestes persones són els plans d'ocupació, en aquesta ma-
teixa edició fem esment que 26 persones que es trobaven en situació d'atur s'han incorporat recentment a l'ajuntament de premià de mar en el marc de 
diferents programes del Servei d'Ocupació de catalunya. els nous treballadors faran tasques com ara el suport a la recepció i obertura d'equipaments, 
suport a campanyes municipals o millora d'espais urbans. Finalment destacar també en aquesta edició la iniciativa d'un grup de premianencs per tal 
d'aplegar tots els veïns que aquest 2017 compliran 75 anys amb la intenció d'organitzar una commemoració conjunta. una trobada que ben segur 
posarà sobre la taula els records compartits i les vivències personals d’aquests actors de la transformació de la nostra població en els darrers 75 anys.



“rebre el reconeixement i suport unànime
del plenari ha estat molt important”
José Manuel
Barreto
Coordinador del disa

Com va sorgir el DISA?
el diSa inicià les seves activitats, ara 
farà uns set anys, per la voluntat de 
mossèn Xavi pich que va tenir la idea 
de posar en marxa un centre d'ajuda 
per a la distribució d'aliments. junta-
ment amb un grup d'entusiastes que 
el vàrem acompanyar en aquesta idea 
-com la jacinta, l’anna maria, la mai-
te, la laura, en josé luís, en pedro- i 
tots nosaltres vam ser el nucli que va 
donar pas al diSa.
donava servei a les dues poblacions 
amb una entrega de bossa "lot bàsic" 
crèiem que això era poc digne, calia 
millorar aquest servei i també la dig-
nitat dels qui ho rebien.

El model actual està inspirat en altres 
experiències?
abans de posar-ho en marxa, vàrem 
veure altres models com el de Girona 
o nou barris; finalment ens fixàrem 
en l'entitat de Sant boi (aliments So-
lidaris de Sant boi) es va parlar molt 
amb ells i amb els tècnics municipals 
de l'ajuntament de Sant boi, perquè 
nosaltres sempre hem volgut estar en 
relació i coordinació amb totes les enti-
tats implicades que en aquell moment 
oferien aquest servei a premià de mar.

Una de les singularitats del DISA és la 
seva unificació de serveis
efectivament, es va treballar a través 
de la taula d'inclusió Social i totes les 
entitats que en formen part. Gràcies 
a l'esforç conjunt d'en josep Hervas, 
creu roja, en daniel Sánchez, esglè-
sia evangèlica, a més de les càritas, es 
va arribar a la conclusió que era possi-
ble unificar el servei en un sol lloc. en 
tots els projectes transversals sempre 
sorgeixen certes reticències, però es va 
saber aconseguir aquesta unificació.

Per què t'engresques en l'àmbit perso-
nal amb el DISA?
tots els que som al disa, som volun-

taris altruistes, jo el 2013 treballava en 
producció informàtica i vaig ser objec-
te d'un erO i vaig quedar amb molt 
temps lliure. Sempre he tingut una 
sensibilitat especial per a aquestes co-
ses socials i em vaig oferir a mossèn 
Xavi per saber com podia ajudar i rà-
pidament ja em va donar feina, "segur 
que ho faràs bé", va dir.

I que se't va encomanar que fessis?
amb el temps, i donat que jo havia 
estat a les ampa i també de regidor 
a l'ajuntament, em van encomanar 
mantenir la coordinació amb les ins-
titucions.

el projecte era molt engrescador 
i molt innovador. realment la col-
laboració d'entitats públiques, entitats 
privades i del tercer sector integrades 
amb un objectiu comú ajudant la gent 
que pot patir de l'exclusió social és ve-
ritablement un repte i una gran satis-
facció personal.

per la disponibilitat i pel meu taran-
nà jo he anat a moltes reunions, però 
la feina és de tota aquesta seixantena 
de persones.

La crisi va ser el motiu que va catalit-
zar aquest projecte?
la crisi econòmica iniciada el 2008, 
i que persisteix actualment, provoca 
una forta desigualtat social i un incre-
ment de la pobresa i al nostre entorn 
hi havia una necessitat més singularit-
zada a causa de persones que venien 
d'altres països. ara aquesta necessitat 
d'ajuda es va cronificant i es fa més 
extensa incorporant també població 
autòctona. l'ajuda es manté i creix 
lleugerament.
Amb tot i això, l'ajuda és temporal, oi?
exacte, la nostra ha de ser una tasca 
temporal. cal intervenir en el sentit del 
mercat laboral i que les persones puguin 
desenvolupar un projecte vital treballant 
i tenint amics. l’objectiu és potenciar i 
acompanyar en la recerca de treball de 

manera activa des de les institucions 
aquestes persones per poder desenvolu-
par-se i millorar la seva autoestima.

Quins altres serveis oferiu a banda 
dels aliments?
Oferim servei de dutxa i bugaderia 
i podologia a persones sense sostre i 
que venen a la parròquia per entregar 
la roba bruta, dutxar-se. recuperen 
la roba neta la setmana següent, se'ls 
dóna berenar i estan acompanyats per 
voluntàries. Finalment recullen els 
aliments adequats a la seva situació al 
disa, venen cada setmana i tenen unes 
necessitats molt concretes i per tant 
se'ls dona un servei molt singularitzat.

Com ha repercutit que el DISA hagi 
estat nomenada entitat de l'any?
rebre un reconeixement d'aquest tipus 
ha estat molt importat, estem molt con-
tents del suport unànime del plenari.

des que l'ajuntament ens va nome-
nar entitat de l'any, s'han incrementat 
molt les trucades per col·laborar amb 
el diSa. aquesta energia positiva de 
cara a la sensibilitat del voluntariat 
s'ha d'aprofitar, no només per al diSa 
sinó per a totes les entitats que fan 
una feina social al poble o als pobles.

Quants voluntaris sou i què cal fer per 
ser voluntari del DISA?
ara mateix som 63 voluntaris i atenem 

519 famílies (1.639 persones), amb ca-
pacitat d'incrementar a 720 famílies 
(2.200 persones) durant 2017. tenim 
aquesta adreça electrònica: disapre-
mia@gmail.com i hi podeu explicar 
quina és la vostra disponibilitat i qui-
na feina voldríeu fer a l'organització.

Quins reptes cal assolir a partir d'ara?
enguany ens proposem diversos ob-
jectius interns, com ara revisar els 
procediments actuals segons àmbit de 
responsabilitat del servei; augmentar 
el sentiment de "pertinença" dels vo-
luntaris; assolir que el 80% dels volun-
taris hi dediquin 5 hores a la setmana 
com a màxim, excepte en casos excep-
cionals; assolir que el 80% del pressu-
post anual provingui de subvencions 
i aportacions d'entitats públiques i 
privades. però, per sobre de tot, ne-
cessitem un marc jurídic concret per 
als disa, perquè com que no en tenim 
un de propi som molt vulnerables a la 
conjuntura. És imprescindible per la 
continuïtat del diSa establir-lo, amb 
la finalitat de millorar el servei a les 
persones ateses, optimitzant els recur-
sos i potenciant el voluntariat.

…i més enllà?
més enllà, tant de bo que el disa acabi 
desapareixent per manca de demanda, 
però maluradament no es veu fàcil en 
un futur immediat.

El plenari de Premià de mar ha reconegut enguany unànimement la labor del centre de distribució 
solidària d'aliments, el disa Premià, amb el nomenament com a entitat de l'any 2017. El disa – PrE·
miÀ és un recurs innovador i eficaç que permet ampliar el sistema tradicional de cobertura de neces·
sitats bàsiques d'alimentació de la població més desafavorida consolidant el treball en xarxa que 
s'està realitzant amb les administracions locals i supralocals, alhora que implica i capacita els par·
ticipants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en la qual es troben.

Col·laboradors i voluntaris del DISA 


