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“Els infants queden embadalits
amb els diorames”
Francesc bosch, president d’amics de l’art pessebrístic parla del passat,
present i futur de l’entitat que va néixer fa prop de 70 anys.

El Nadal arriba
carregat de
propostes
Fins a principis de gener hi
haurà activitats nadalenques
per a totes les edats

Nous
desfibril·ladors
les instal·lacions esportives
ja compten amb 3 aparells i la
policia també n’ha adquirit un

Es replanten
els escocells 
Han començat els treballs per
replantar prop de 150 escocells
que estaven buits

Homenatge als
esportistes
un any més es va fer un
reconeixement als campions
de la temporada passada
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7,6M € en inversions
per al 2017

L’obertura de la Gran Via, una de les actuacions previstes
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“El pressupost 2017 realit-
zarà les majors inversions 
que mai s'han fet (un total 
de 7,6 m€) i augmentarà 
la despesa en serveis en 
780.000 €. Tot sense aug-
mentar els impostos”.

Miquel Àngel Méndez
ciu

“rebutgem uns comptes 
conservadors que no ate-
nen necessitats socials, 
suposen una agressió al 
territori i no afronten pri-
oritats com l'educació pú-
blica ni l'expropiació de 
Can Sanpere”.

Andreu Mumbrú 
cP-cuP-PA

“los presupuestos que 
nos presenta el equipo de 
gobierno, CiU y pSC, son 
el fiel reflejo de su falta 
de proyecto de ciudad y 
de capacidad de gestión”.

Josep M. cano
c’s

“Tenim els pressupostos 
més socials i s’han acon-
seguit amb els socialistes 
al Govern”.

David Gutiérrez
Psc

“Tot i estar a l’oposició, el 
Grup municipal d’ErC-Jxp 
hem fet nombroses i valu-
oses aportacions per millo-
rar el pressupost municipal 
2017, perquè des de l’opo-
sició també fem poble!”.

Josep M. Molins
ERc-JxP-AM

El pressupost per al 2017, aprovat
El ple extraordinari del 30 de de novembre va aprovar inicialment
el pressupost per al proper any, que ascendeix a 25.536.087 €,
amb els vots de l’equip de govern (CiU i pSC), ErC-JXp-am i pp
i els vots en contra de Cp-CUp-pa, C’s, i iCv-EUia-E
Obertura de la Gran Via 
el pressupost per al proper any és superior al del 2016, que era 
de 21.982.210, i en total es destinaran 7,6mm d’ euros a inversi-
ons, sumant l’import previst per al 2017 i el romanent del 2016.

entre les principals inversions cal destacar l’obertura de la 
Gran Via, que actualment finalitza a l’avinguda torrent castells, 
fins al torrent malet. d’aquesta manera, la zona de ponent i la 
zona industrial quedaran unides amb la resta del poble. l’ober-
tura anirà acompanyada de la creació de noves places d’aparca-
ment al carrer i permetrà poder recuperar els solars de la zona 
salle sud com a zones verdes. altres inversions previstes són la 
transformació de la carretera de premià de dalt des del barri 
banyeres fins a la Gran Via en un vial intern en comptes de car-
retera com ho és ara i la nova rotonda a la carretera de premià de 
dalt, per sobre del barri banyeres. a banda, també està prevista 
la construcció del nou ajuntament a la plaça dels països catalans 
(a l’antiga fàbrica de ca l’escoda). al nou edifici, que ja està força 
avançat, s’hi traslladaran la majoria de les dependències munici-
pals. d’aquesta manera, l’atenció a la ciutadania quedarà concen-

trada a un mateix edifici al centre del poble, fet que suposarà una 
millora en tots els sentits. un altre projecte previst per al 2017 
és l’arranjament del clavegueram i asfaltat de la Gran Via des del 
carrer de la plaça fins a joan prim, alhora que es continuaran 
fent millores de l’enllumenat i el clavegueram a tot el poble.

en total estan previstes 42 actuacions de millora d’urbanisme 
i equipaments. Finament, cal destacar que la prestació de serveis 
s’incrementa en 780.000€ (un 8%), dels quals destaca l’augment 
de serveis socials en un 30% (prop de 300.000€ més que al 2016).

Els impostos, congelats
la meitat del pressupost prové dels impostos i de les taxes un 
33% de les transferències d'altres administracions. cal destacar 
que les ordenances fiscals per al proper any no s’augmenten i 
per 2n any consecutiu es manté un sistema de recollida d’escom-
braries comercials més just i que genera menys ingressos per al 
municipi. el nivell de recaptació de premià de mar continua per 
sota de la resta dels municipis de la comarca, i la pressió fiscal 
per habitant està prop d’un 30% per sota de la mitjana.

La construcció de les noves dependències municipals i continuar amb la renovació de l’enllumenat són projectes previstos al pressupost del 2017
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“voldríem un pressupost 
per al 2017 més social, per 
donar resposta a les neces-
sitats del poble i la gent.
l’experiència de participa-
ció ha estat interessant, cal 
dotar-la més i fer-la més par-
ticipativa”.

Rafael Fernández
icV-EuiA-E

“premià gozará en el 2017 
de unos buenos presupu-
estos, buenos para premià 
y para los premianenses, 
con una gran inversión en 
obras sin subir impuestos 
y con una gran partida en 
servicios sociales”.

Joaquín Briones
PP

Adequar la masia de can salomó per a l'Agrupació Escolta Amon-Ra,
proposta més votada al pressupost participatiu
al mes de juny es va iniciar el procés par-
ticipatiu perquè la ciutadania i les entitats 
poguessin decidir a quins projectes volien 
destinar 200.000 € del pressupost muni-
cipal del 2017. Durant tot el mes qualsevol 
persona que visqués o treballés a premià de 
mar va poder fer propostes sobre projectes, 
inversions o accions per millorar el poble. 

les votacions es van fer del 17 al 30 d’oc-
tubre. 23.387 persones empadronades a 
premià de mar i majors de 16 anys va poder 
votar entre 78 propostes i la guanyadora va 
ser adequar la masia de Can Salomó per a 
l'agrupació Escolta amon-ra, amb 268 vots. 
El segon lloc, amb 261 vots, el va ocupar la 
proposta “invertir 50.000 € en millores a les 
diferents escoles públiques” i el tercer, amb 
219 vots, “rebaixar les voreres de tots els 
passos de vianants que no estiguin adapta-
des”. En total van votar 1.538 persones.

ingressos
impostos directes (iBi, vehicles...) 34,47%

impostos indirectes (imp. construccions i obres) 0,51%

Taxes, preus públics i altres ingressos 14,92%

Transferències corrents (Estat, Generalitat, Diputació...) 31,02%

ingressos patrimonials (lloguers, concessions...) 0,56%

Subvencions de capital 3,99%

préstecs 14,53%

Principals inversions 
Equipaments municipals plaça països Catalans 850.000 €

Obertura Gran via 800.000 €

Carretera Bv 5024 tram Barri Banyeres - Gran via 695.000 €

reurbanització de la Gran via. Tram carrer de la plaça/Joan prim FOTO 625.000 €

millora energètica i instal·lacions enllumenat 589.465 €

rotonda carretera de premià de Dalt per sobre del barri Banyeres 520.000 €
(projecte Diputació) 

actuacions clavegueram 500.000 €

Urbanització plaça maresme i entorn 405.382 €

Diversos arranjaments de voreres 400.000 €

via del d'enllaç entre la ctra. de premià de Dalt i el Camí del mig 350.000 €

procés participatiu: adequació masia Can Salomó 200.000 €

Enjardinament diversos espais lliures 160.000 €

projecte de millora dels accessos a l'estació de ferrocarrils  86.614 €

Senyalització viària 83.746 €

il·luminació passeig marítim 70.000 €

millores escoles 50.000 €

El clavegueram i l’asfalt del tram central de la Gran Via s’arranjaran 
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unes festes de Nadal plenes d’activitats
durant el mes de desembre i fins a principis de gener es faran diver-
ses activitats nadalenques. algunes estan organitzades per les associ-
acions de comerciants i l’ajuntament amb l’objectiu d’incentivar les 
compres al comerç local.
entre les diverses activitats previstes cal destacar:

Fira de Nadal
a la Gran Via de lluís companys, entre el carrer de la plaça i el dr. Fleming. 
Fins al dia 24 de desembre.

Llums de Nadal 
els llums de nadal es van encendre el 2 de desembre i es mantindran encesos fins al 
6 de gener: funcionaran de 18 a 22 hores i a partir del dia 24, de les 18 fins a les 00 h.

El Pare Noel visita les botigues de Premià de Mar
el pare noel recollirà les cartes dels infants en diversos establiments comercials. 
del 12 al 23 de desembre.

Diumenge compra a Premià
diumenge 18 de desembre la majoria de comerços de la vila estaran oberts.

L’orquestrina de Nadal
cada divendres i dissabte del mes de desembre, els músics d’ali ba brass faran 
una cercavila musical pels carrers animant els premianencs a fer les compres 
al municipi.

Parc infantil a la plaça dels Països catalans
els dies 22 (tarda), 23 (tot el dia) i 24 (matí), la plaça dels països catalans es 
transformarà en un parc de nadal amb diversos jocs i activitats com ara tiroli-
nes, escalada, inflables, etc. 
per accedir a aquestes atraccions caldrà portar un tiquet de compra de 
qualsevol establiment de premià de mar.

Patge Reial
el patge reial vindrà 2 dies a premià de mar per recollir les cartes:
dijous 29 de desembre, de 18 a 20 h, a la plaça de la sardana
dilluns 2 de gener, de 18 a 20 h, a la plaça de la mercè.

La cavalcada de Reis repeteix recorregut
la tradicional cavalcada de reis del 5 de gener farà el mateix recorregut 
que l’any passat: 
• Arribada dels Reis d'Orient: 16.30 h al palmar
• Recorregut fins a la plaça de l’Ajuntament: c/ enric borràs, c/ abat 
Oliba, c/ sant mateu, carretera de premià de dalt, c/ indústria, c/ Gibraltar, c/ 
rectoria, pl. ajuntament.
• Rebuda dels Reis d'Orient: 17 h a la plaça de l’ajuntament
• Inici de la cavalcada: a les 18.30 h al c/ mercè (entre joan prim i elisenda 
de montcada). 
• Recorregut: c/ mercè, c/ de la plaça, c/ enric Granados, riera de premià, 
Gran Via, plaça dels països catalans.
• Pessebre vivent a la plaça dels Països Catalans: el 5 de gener des 
de les 18 h i mentre s’espera l’arribada dels reis d’Orient, l’entitat Kampikipu-
gui representarà el pessebre vivent a la plaça dels països catalans.

Si tens 8 anys o més, participa en la Cavalcada de reis. Necessitem nens 
i nenes, joves i adults per acompanyar les comparses. informació i ins-
cripcions a festes@premiademar.cat o al Centre Cìvic (Esperança 19) fins 
al 17 de desembre. 

Es busquen voluntaris
per a la cavalcada 
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Els comerços de la zona on es va produir
l’explosió, units
la Gran via continua tallada al trànsit i els comerciants de la zona afectada han impulsat
diverses accions de dinamització
Gairebé 3 mesos després de l’explosió que va tenir lloc en un pis de la Gran Via, el trànsit de vehicles continua tallat a la zona afectada per poder garantir l’estabili-
tat de l’edifici afectat. els comerciants de la zona se n’han ressentit i de cara a les festes de nadal estan organitzant, amb la col·laboració de l’ajuntament, diverses 
accions de dinamització.

les propostes, que en el moment de tancar aquesta edició s’estan acabant de definir, consistiran en diverses activitats d’animació, com ara balls o visites del pare 
noel i els patges, cartells promocionant els establiments i la col·locació d’un gran arbre de nadal. 

Aparcament gratuït
alhora, l’aparcament de la fruiteria casa ametller s’ha habilitat, gràcies a la col·laboració del propietari, per a tots els comerços de la zona, i els usuaris hi poden 
aparcar de franc.

els establiments de la zona són Fincas Vistamar; milar – electrodomèstics; pastisseria canals; Vetzara; exclusives catalunya; Vapo vapo; Visualens Optics; el far 
d'en roc; Farmàcia Viayna; pinso express; perruqueria por los pelos; l'academia; centre Veterinari premià; Gimnàs sant cristòfol; celler nou de premià; basar 
satisfactori; i centre d'impressió digital maresme.

de manera temporal, dos dels establiments comercials s’han hagut de traslladar a una altra ubicació: el centre veterinari, provisionalment a la Gran Via, número 
204, i l’escola de ball l’acadèmia, que ara es troba al carrer elisenda montcada, número 51.

Els dies 3 i 4 de gener, el pavelló municipal d’Esports 
s’omplirà d’activitats lúdiques. D’aquesta manera, in-
fants i joves podran participar en jocs de precisió, tallers 
de circ, racons per als més petits, inflables, etc. 

Horari: d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
al pavelló municipal d’Esports
(Entrada gratuïta. l’entrada serà pel passatge vallès)

Torna Nadàlia informació
actualitzada
sobre les activitats
de Nadal a:

https://agenda.pdm.cat 

Els comerciants de la zona han organitzat diverses activitats per a les festes de Nadal
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Ampliació del cementiri

Nou asfalt als carrers Dr.Fleming,
Montseny i Torrent Fontsana 

Nous pous per millorar el clavegueram

el mes de novembre es va instal·lar un 
desfibril·lador al pavelló Voramar. amb aquest 
ja són 3 els aparells que hi ha col·locats a les 
instal·lacions esportives (els altres dos estan 
ubicats al pavelló d’esports i al camp de fut-
bol. d’altra banda, l’ajuntament ha adquirit un 
nou desfibril·lador per als vehicles de la poli-
cia local per traslladar-lo al lloc dels fets en cas 
de necessitat.

els desfibril·ladors externs automàtics 
(dea) són uns aparells electrònics portàtils 
que diagnostiquen i tracten l'aturada cardio-
respiratòria.

Fa unes setmanes es va fer una formació 
acreditada per la Generalitat de catalunya 
adreçada a la policia i als treballadors de l’àrea 
d’esports sobre l’ús d’aquests aparells en cas 
d’una emergència.

Municipi cardioprotegit
cal recordar que el ple de gener va aprovar una 
moció per a la implementació d’espais cardio-
protegits amb desfibril·ladors externs automà-
tics (dea) per tal d'instal·lar aquests aparells 
als edificis municipals.

el text va ser aprovat amb el suport de tots 
els grups municipals i contempla diversos com-
promisos com són, entre d’altres, la instal·lació 
d’aparells desfibril·ladors als equipaments es-
portius i llocs públics que concentrin de manera 
habitual un gran nombre de persones, l’adqui-
sició d’un dea per a cada vehicle policial i les 
dependències municipals; i promoure la forma-
ció acreditada perquè davant d’una aturada car-
diorespiratòria o altres accidents, el personal que 
presta servei als equipaments municipals pugui 
utilitzar els aparells dea de manera correcta.

a mitjan octubre es van iniciar els treballs per a l’ampliació i 
millora del cementiri. concretament, s’hi construiran 48 nín-
xols i 49 columbaris i s’adaptarà l’accés per l’interior entre les 
dues parts del cementiri (la que té entrada pel carrer de la plaça 
i la que la té pel carrer de la mercè). en una segona fase, pre-
vista per a més endavant, s’adaptarà l’entrada pel carrer de la 
mercè i s’hi construiran més nínxols.

el cost de l’obra és de 76.026,28 € (iVa inclòs) i la durada 
prevista és de 2 mesos.

El cementiri tindrà 48 nínxols i 49 columbaris més

a finals d’octubre es van fer els treballs de fressat i asfaltat dels 
carrers dr. Fleming, montseny i torrent Fontsana. concreta-
ment, es va asfaltar el tram del dr. Fleming comprès entre la 
Gran Via i enric Granados. posteriorment es van asfaltar el car-
rer montseny (ubicat entre els carrers pompeu Fabra i joaquim 
ruyra) i la cruïlla de torrent Fontsana amb els carrers Girona, 
rosselló i santiago rusiñol.

al mes de novembre s’ha començat 
la instal·lació de 20 nous pous de cla-
vegueram a diversos indrets del mu-
nicipi. els pous milloraran la infra-
estructura actual de manera notable, 
ja que permetran fer els seguiments 
oportuns, així com les actuacions de 
neteja i manteniment sempre que si-
gui necessari.

Tram del carrer Dr.Fleming asfaltat

Nous desfibril·ladors
al pavelló Voramar
i als vehicles policials
Els desfibril·ladors externs automàtics (DEa) permeten
diagnosticar i tractar l'aturada cardiorespiratòria

Nou aparell al Pavelló Voramar

Els pous faciliten el seguiment de la xarxa de clavegueram
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un 78% dels compromisos del
PAM 2016-2019 estan iniciats,
acabats o finalitzats
el 18 d’octubre es va fer al centre cívic la rendició 
de comptes del primer semestre del pla d’actuació 
municipal 2016-2019 i la presentació del projecte 
del pressupost per al 2017.

l’explicació de l’estat de compliment del pam 
va anar a càrrec de l’alcalde, miquel buch, i del 2n 
tinent d’alcalde, david Gutiérrez. durant les seves 
intervencions van subratllar que més d’un terç dels 
compromisos que s’han de portar a terme fins al 

2019 estan iniciats i que més d’un 40% ja estan en 
fase avançada o finalitzada.

cal recordar que un dels compromisos de l’equip de 
Govern en relació al pam és que dues vegades al llarg 
de l’any es doni compte del seu estat de compliment, així 
com de les possibles modificacions que s’hi hagin hagut 
de fer en funció de les necessitats de cada moment.

podeu consultar el detall del compliment del 
pam a governobert.pdm.cat.

Els danys provocats per les pluges ascendeixen
a 220.000 € 

Joan Ribet plega de regidor
i el substitueix
Andreu Mumbrú

les pluges dels passats dies 12 i 
13 d’octubre van provocar diversos 
danys a equipaments municipals, 
espais públics i infraestructures 
i serveis, el valor dels quals és de 
220.000 €. des del consistori s’ha 
demanat la declaració de zona ca-
tastròfica i paral·lelament també 
s’han sol·licitat a la diputació de 
barcelona els ajuts corresponents 
pels danys patits. relació de danys:
• Espai l’Amistat: filtracions als ca-
merinos i a l’espai de les entitats.
• Escola Montserrat: filtracions 
al gimnàs, afectacions al quadre 
elèctric i escorrentia de sauló a 
l’accés del camí del mig.
• Escola Mar Nova: filtracions 
lleus a la coberta i pati inundat.
• Escola La Lió: filtracions lleus i 
pati inundat.
• Escola El Dofí: entrada d’aigua a 
la planta baixa, pati inundat i por-
xo ple de sauló.
• Escola Sant Cristòfol (c/ Núria):
pati inundat.
• Escola Sant Cristòfol (c/ Gran
Via): filtracions lleus.
• Escola Bressol: inundació a tres 
aules de la planta baixa. 
• Edifici Creu Roja: mur ensorrat.
• Antiga Fàbrica Gas: filtracions 
en un despatx.
• Museu de l’Estampació: soterra-
ni inundat. exposició permanent, 
exposició temporal, laboratori 
d’arqueologia, taller de restau-
ració, reserves 5 i 7 i magatzem 
afectats.
• Centre Cívic: soterrani inundat.

• Museu Romà: filtracions.
• Escola Municipal de Música: fil-
tracions a l’auditori i a les aules 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 13. 
Filtracions a la planta baixa, a l’es-
cala, a secretaria.
• Ajuntament: filtracions a la co-
berta.
• Carrer Terra Alta (lateral torrent 
Amell): escorrentia de sauló, aflo-
rament de serveis soterrats, mur 
afectat.
• Plaça Calasparra: escorrentia de 
sauló cap a la calçada.
• Plaça Dr. Ferran: escorrentia de 
sauló cap a calçada.
• Pas soterrat platja de Llevant: 
inundació, afectació al paviment 
de l’escala i plataforma descalçada 
(costat platja).
• Pas Soterrat Can Fitó (vianants): 
inundació.

• Pas soterrat Can Fitó (vehicles):
inundació.
• Pas soterrat Torrent Malet:
inundació.
• Pas soterrat (Ctra. Vilassar
de Dalt): inundació.
• Pas soterrat Joan Prim: inundació.
• Pas soterrat Can Manent:
inundació.
• Pas soterrat Torrent Castells:
inundació.
• Torrent Castells: murs descalçats.
• Sorral Torrent Malet: tanca
ensorrada, embornals.
• Pal de telefonia a l’NII /
Ctra. Vilassar de Dalt: tallat
pels bombers.
• Torrent Fontsana / Rosselló:
pou de clavegueram sense tapa.
• Semàfors: fora de servei.
• Ptge. General Prim / c. la Cisa:
pou sense tapa.

el regidor de cp-cup-pa, joan ribet, va formalitzar la 
seva renúncia al ple del mes d’octubre. el portaveu de 
crida premianenca va manifestar que deixava la seva 
acta de regidor per motius personals i professionals.

d’altra banda, durant el ple extraordinari del 30 
de novembre va tenir lloc la presa de possessió del 
nou regidor del grup municipal, andreu mumbrú.

La rendició de comptes es va fer al Centre Cívic

Els passos soterranis es van inundar 
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Premià de Mar ja té els primers
establiments col·laboradors
amb el Voluntariat per la llengua

The Ganet i Gaudea, guanyadors
del concurs de bandes Delayta'ns 

L’univers dels fòssils, al Museu

els establiments col·laboradors amb el programa Vxl acullen 
en català les persones que s’hi adrecen, encara que no el parlin 
correctament. d’aquesta manera, els que volen practicar el ca-
talà troben comerços on fer-ho, en una situació quotidiana i, a 
poc a poc, van perdent la vergonya d’utilitzar-lo.

els establiments col·laboradors es comprometen a mantenir 
el català amb les persones que hi acudeixen i a identificar-se 
amb un adhesiu. a catalunya, n’hi ha més de 3.000.

l’Oficina de català va començar el mes d’octubre una cam-
panya d’informació als comerços i establiments del municipi, 
amb la col·laboració de comerços associats de premià, per 
convidar-los a formar part del programa.

els primers establiments col·laboradors amb Vxl a premià de 
mar són la farmàcia peraire cb; la llibreria Vaporvell; l’Ortopèdia 
premià; la papereria Verge de la mercè i la merceria tot Fils.

podeu demanar més informació a l’Oficina de català, al car-
rer de torras i bages, 16. telèfon 93 754 86 91 o a l’adreça 
electrònica premiademar@cpnl.cat.

Fins al 19 de febrer, el museu de l’es-
tampació acull l’exposició l’univers dels 
fòssils, formada per una petita represen-
tació dels milions d’exemplars que s’han 
trobat arreu del planeta i que permet 
veure, entre d’altres, animals que ja no 
existeixen, o d’altres que van aparèixer fa 
molts milions d’anys i que avui en dia 
encara existeixen.

cal tenir present que catalunya té un 
registre fòssil important, amb una gran 
quantitat de jaciments, museus, centres 
de recerca i persones que es dediquen a 
aquesta ciència.

El programa voluntariat per la llengua (vxl)
fomenta l’ús del català parlat a partir de
la creació de parelles lingüístiques

la mostra apropa els visitants a diferents gèneres d’animals extingits
de molts indrets de la terra

Adhesiu que identifica l’establiment col·laborador amb VxL

El Museu documenta mostres
de seda del segle xx
d’alta qualitat artística
les col·leccions de teixits comporten testimonis molt
significatius de la indústria tèxtil de Catalunya
un dels objectius del museu, 
que forma part del circuit de 
museus tèxtils i de moda de 
catalunya, és avançar un pas 
més en facilitar l’accés públic 
al patrimoni. des del 2013 
s'ha fet, juntament amb els 
museus del circuit de mu-
seus tèxtils i de moda, una 
important tasca d'estudi i di-
fusió. el mep es va sumar al 
projecte Fons industrial tèxtil 
de catalunya on line (Fit-
cO), que es desenvolupa jun-
tament amb el centre de do-
cumentació i museu tèxtil de 
terrassa (cdmt) i el museu 
marès de la punta d'arenys 
de mar (mam). es tracta de 
campanyes de documentació 
de les col·leccions dels mu-
seus que s’han posat en línia 
al web http://ddfitc.cdmt.es. 
la iniciativa per ampliar la ca-
talogació i posada en xarxa del 
patrimoni artístic i industrial 
que es conserva als tres mu-
seus compta amb el suport de 
la diputació de barcelona.

durant les campanyes del projecte FitcO s’han documentat teixits de l’empresa premianenca 
la lió-barcelona, entre altres. enguany s’ha documentat i posat on line dues-centes mostres de 
l’empresa ponsa, s.a., que abracen els anys de 1920 a 1980. ponsa va ser una empresa d’estam-
pació sobre seda amb una producció d’alta gamma que va comptar amb firmes rellevants de la 
història de l'art i disseny de catalunya. el llegat de l’empresa ponsa ha estat estudiat pel mep i 
s’hi han dedicat diverses publicacions. la darrera és l’article “els bojos anys de la seda”, que va 
aparèixer a la revista digital datatèxtil n. 34 i es pot consultar al web www.cdmt.es.

Mostra de seda estampada als anys de 1920 (Ponsa, S.A.)

El registre fòssil de Catalunya és important

Museu de l’Estampació .MEP
Del 4 al 19 de febrer 
Horari: dissabtes i diumenges d’11 h a 14 h 
visites concertades per a grups de més de 10 persones.

museu@premiademar.cat
Tel. 937529197

el 18 de novembre es va fer a l’espai l’amistat la final del con-
curs de música delayta'ns. el primer premi de la categoria a, 
de 15 a 22 anys, va ser per a the Ganet i el premi al millor intèr-
pret per a the sound theory. en la categoria b, de 23 a 35 anys, 
els guardonats van ser els següents: 1r premi per a Gaudea, 2n 
premi per a the larvarians i 3r premi per a alkimia.

el concurs delayta'ns s'organitza des de la regidoria de joventut 
amb l'objectiu de promocionar formacions musicals de joves ama-
teurs. la final va comptar amb l'actuació de judit neddermann.

Els guardonats el dia de la final 
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Premià de Mar contra
la violència de gènere

Les escoles van celebrar
la jornada de la Ciència
i jocs d’igualtat

l’acte institucional amb motiu del dia internacional per a l'eli-
minació de la Violència envers les dones va aplegar, el 27 de 
novembre, diverses entitats i representants del consistori. du-
rant la seva celebració es va llegir un manifest i es va comptar 
amb l’acompanyament d’alumnes de l’escola de música. paral-
lelament, dos dies abans la biblioteca va acollir la projecció de 
diversos curtmetratges relacionats amb aquesta temàtica.

cal recordar que des del primer trimestre d’aquest any, pre-
mià de mar compta amb l'anomenada taula de treball de Gène-
re, en la qual participen els grups municipals, regidors i tècnics 
de diverses àrees de l'ajuntament, representants d’entitats femi-
nistes de la comarca i persones expertes en matèria de gènere.

El nou consell d'infants
ja està constituït
El consell d’infants de premià de mar ha estat escollit
per participar en un simposi internacional
el 22 d’octubre es va celebrar l’acte de cons-
titució del nou consell d’infants, format per 
infants de 5è i 6è de primària de les escoles 
de premià de mar. els nous consellers, esco-
llits democràticament, inicien una nova etapa 
en la qual faran d’interlocutors entre l’escola i 
l’ajuntament. en aquest sentit, hauran de re-
collir les propostes dels companys de classe i 
fer-les arribar al plenari del consell d’infants, i 
a la vegada recollir els encàrrecs que es fan des 
de l’ajuntament i traspassar-los a la classe, on 
es debatran i s’elaboraran noves propostes que 
hauran de ser consensuades. 

el consell d’infants permet educar l’alum-
nat en els valors del joc democràtic, afavorint el 
compromís social i la importància de prioritzar 
el bé general per davant de les individualitats.

l’acte de constitució es va celebrar a l’esco-
la municipal de música i va comptar amb la 
presència de l’alcalde, miquel buch i diversos 
regidors, entre els quals hi havia la regidora 
d’ensenyament, esmeralda calleja.

cal destacar que el consell d’infants de pre-
mià de mar ha estat escollit per formar part 
d’una taula de participació en el simposi in-
ternacional “infants i participació política. els 
consells d’infants i adolescents” que tindrà lloc 
a barcelona els propers 13 i 14 de desembre.

Membres del consell
els consellers i conselleres que formaran part 
del nou consell d’infants són els següents:
Escola la Lió: laia solél, júlia navarro, alan posé
Escola el Dofí: aina Gómez, júlia sabio
Escola la Salle: Gina núñez, Vicenç llinares, 
pau noé, lídia babiano, aïna casadesús, dà-
rio lópez
Escola Sant Cristòfol: lucia marin, lucia Vol-
pi, judith domínguez, ainhoa castilló
Escola Assís: david Fernández, Oriol buch
Escola el Pilar: Ona ballesta, aitana carrasco
Escola Mar Nova: lluc cabanas, maria sarlé
Escola Montserrat: adrià becerra, marc tora, 
mario Ferra, lucia ponce

Festa de la gent gran
el 6 de novembre es va celebrar al 
pavelló Voramar la tradicional festa 
commemorativa del dia internaci-
onal de la Gent Gran, a la qual van 
assistir unes 400 persones. durant 
l’acte es va homenatjar cinc parelles 
que enguany han celebrat les noces 
d’or, així com les entitats de gent 
gran que durant tot l’any han estat 
col·laborant amb la regidoria de 
Gent Gran en l’organització del pro-
grama anual d’activitats.

el passat 30 de novembre, la plaça salvador moragas es va con-
vertir en l’escenari d’una jornada lúdica i a la vegada educativa 
sobre l’aprenentatge científic i els jocs d’igualtat en la qual van 
participar diverses escoles. 

l’objectiu de la jornada era que els més petits poguessin ex-
perimentar i descobrir que la ciència pot ser divertida, i alhora 
poguessin portar a terme diverses activitats centrades en els 
valors fonamentals de la igualtat de gènere. Finalment, també 
es van fer activitats pràctiques per donar a conèixer què cal fer 
davant una situació d’emergència. 

diversos infants, acompanyats de l’alcalde, miquel buch, i la re-
gidora d’ensenyament, esmeralda calleja, van llegir un manifest.

Foto de família amb els nous consellers

FOTO: ESTHEr DE praDES 

Els infants van llegir un manifestHomenatge a parelles que fan 50 anys

L’acte institucional es va fer a la plaça de l’Ajuntament
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Més serveis, més inversió i impostos congelats 
el 30 de novembre aprovàvem el pressupost per al pro-
per any. un pressupost que demostra que el 2017 serà 
un any caracteritzat per una forta expansió inversora, 
fruit de l’esforç dels darrers anys per aconseguir una 
bona situació econòmica de les arques municipals.

la quantitat prevista per a inversions és de 7,6 m€ 
(xifra resultant de sumar la xifra prevista per al 2017 
i el romanent del 2016), una quantitat molt superi-
or a les que hem tingut fins ara que permetrà que 
l’ajuntament pugui dur a terme més de 40 actuaci-
ons de millora en urbanisme i equipaments.

alhora, la prestació de serveis s’incrementa en 
780.000 €. en aquest sentit, cal destacar que bona 
part d’aquest increment es destinarà als serveis so-
cials, que augmenta el seu pressupost en un 30%, i 
els serveis educatius, que ho fa en un 28%.

una altra de les novetats d’aquest pressupost ha 
estat el procés participatiu perquè la ciutadania de-
cidís en què volia invertir 200.000 €. a banda de 
la proposta guanyadora, consistent en l’adequació 
de la masia de can salomó, també hem inclòs la 
proposta que va quedar en segon lloc, centrada en 
50.000 € en millores per a les escoles.

en definitiva, hem aprovat un bon pressupost per 
a l’any vinent, fet que ha estat possible gràcies a la 
bona gestió dels darrers anys i que a la vegada ens 
permet continuar oferint millors prestacions sense 
haver d’apujar els impostos, que es mantenen al ma-
teix nivell que fa 8 anys.

tanquem aquest 2016 amb el pressupost per al 
pròxim any aprovat, però també amb ganes de de-
sitjar a tothom unes bones festes i un millor 2017!

ERC – Junts x Premià millora els pressupostos
i millora Premià de Mar 
els pressupostos aprovats el passat ple per premià 
de mar no són els que farien erc – junts x premià. 
això és evident perquè estem a l’oposició. davant 
d’aquest fet, s’obren dos camins: la negativa absoluta 
i contundent o el treball amb aportacions, debat i 
millora dels comptes.

no són els nostres pressupostos. però mireu què hi 
hem introduït: 20 mil euros per ajudar els comerços 
locals afectats per obres públiques; 15 mil euros per 
activitats d’exercici i formació en tecnologies a la gent 
gran. 30 mil euros per ajudar les famílies amb infants 
amb necessitats educatives especials (nee) perquè tin-
guin vetlladores a les excursions i colònies, i disposin 
de suport pedagògic i psicològic en l’entorn escolar.

apoderem el consell escolar dotant-lo d’una par-
tida de 50 mil euros per a les necessitats de les es-
coles del poble que haurà de ser gestionada amb les 
aportacions dels consells escolars de cada centre.

iniciem pressupostàriament un estudi per convertir 
can manent en la casa de la cultura tradicional i pressu-
postem un nou agent de policia urbana. demanem tam-
bé un estudi d’usos per a l’espai de can salomó on podria 
ubicar-se un espai de diverses entitats de joves i d’esplai.

en aprovar aquests pressupostos de fet és erc – 
junts x premià l’únic grup municipal de l’oposició 
que realment ha cregut en els pressupostos parti-
cipatius, ja que és a través de l’aprovació que es po-
dran posar en marxa.

estem convençuts que hem millorat premià de 
mar, més que si diguéssim ‘no’, malgrat que no són 
els nostres pressupostos. treballant, fem poble.

Crida Premianenca rebutja els pressupostos
del ciment i les necessitats no cobertes 
aquests comptes donen el tret de sortida a l’última gran 
destrossa urbanística d’un poble ja prou maltractat: 
s'obre la Gran Via, carrers a les Hortes de ponent, i tots 
sabem què hi ha darrere, blocs de pisos a metal·logènia 
i a Hortes, mentrestant can sanpere en perill de desa-
llotjament, enderroc i inici d'un procés especulatiu.

nombres carregats d’ideologia i austeritat mal entesa; 
baixa recaptació via impostos però taxes i preus públics 
prohibitius –com els de la piscina o l’escola municipal 
de música-, gestió privada de serveis, escasses polítiques 
socials, poca inversió en equipaments, despeses que no 
s'executen i problemes que no es resolen. un model de 
gestoria sense projecte polític que deixa un llistat im-
mens de necessitats socials i problemes al municipi.

així i tot, aquests pressupostos serien pitjors sen-
se les nostres propostes: com la taula de gènere que 
ha dinamitzat la regidoria que fins ara era fantasma; 
sense haver aprovat fer a can salomó un espai jove i 
per a entitats; sense la fira infantil de nadal; o sense la 
nostra principal contribució: pressupostos participa-
tius, on hem obert la porta a la ciutadania per detectar 
necessitats i de fet les majors innovacions del pressu-
post 2017 es deuen a la vostra enriquidora diagnosi.

Queda recorregut i cal incloure urgentment pro-
postes que demanem incansablement: un cens i 
dinamització d'habitatges buits, estudiar la munici-
palització de serveis públics com la neteja d'edificis, 
finalitzar la conversió en zona de vianants del nucli 
antic, entre d'altres. continuarem creient en el fet 
públic, en la redistribució, en la preservació del ter-
ritori i en la participació popular.

Pressupost 2017: ni participatiu ni social 
l’experiència de participació en el pressupost ha es-
tat interessant, però poc ambiciosa, donat que s’ha 
limitat a una partida petita. no s’ha promogut prou 
debat, ni prou difusió de les propostes.

un altre aspecte del pressupost és la dinamitza-
ció econòmica, on trobem els plans d’ocupació. en 
aquest sentit, creiem que cal incrementar les seves 
partides, per crear-ne de propis i per garantir condi-
cions i drets iguals per a llocs de treball iguals, en els 
que es realitzen amb recursos de la diputació.

seguim amb la dinamització econòmica, i no tro-
bem polítiques de foment de l'ocupació per a joves, 
per dinamitzar i fer difusió de la Garantia juvenil, un 
programa amb fons europeus per reduir l’atur juvenil, 
atur que al nostre país és tràgic i un programa que al 
nostre país està poc aprofitat. només el 10% dels joves 
catalans s’hi ha beneficiat, a França ho han fet el 80%.

arribem als serveis socials, com en els darrers anys, 
manca una dotació superior de "suport a les famílies". 
i és que cal treballar perquè siguin zero les famílies 
sense cap ingrés i cal enfortir els equips professionals, 
per garantir una ràtio i una atenció adequada.

en educació, falta una segona escola bressol, sen-
se oblidar-nos de l'actual. i és necessari ampliar la 
tarifació social de l'escola bressol, la de música i al-
tres serveis públics.

en definitiva, tenim un pressupost sense capacitat 
per solucionar les mancances i els problemes dels ve-
ïns i veïnes. sense intenció de dotar-nos d'una tarifa-
ció progressiva que atengui criteris socials i de renda.

per tot els trobem insuficients, i ni participatius 
ni socials.

Desgraciadamente el director de la orquesta
sólo va a la mitad de los ensayos 
el pasado mes de noviembre, el equipo de gobierno, 
formado por ciu y psc, nos presentó sus presupu-
estos. ambos partidos llevan años preparando presu-
puestos, conjuntamente, pero siguen sin aprender.

Votamos en contra.
en materia social siguen sin conocer las necesi-

dades de las familias de nuestro municipio y no se 
anticipan, se mantienen siempre a la espera de que 
las familias pasen por servicios sociales.

desde el punto de vista cultural necesitamos fres-
cura, una visión más amplia, que recoja la plurali-
dad real de nuestro municipio, basada en los gustos 
y preferencias de los vecinos, y que deje de obsesio-
narse en crear identidades y levantar fronteras.

no apuestan por la promoción del deporte, siguen 
sin apoyar a las entidades deportivas y a los deportistas.

en el área de educación es imprescindible que nu-
estros colegios disfruten de un mantenimiento ópti-
mo, que alumnos, profesores y padres nos sintamos 
orgullosos de nuestros colegios y de nuestro instituto.

carecen de un plan de actuación que facilite la 
vida a los emprendedores, que haga que seamos una 
ciudad atractiva para emprender y crear empleo.

no tenemos una ciudad de apariencia limpia y 
cuidada, pero a pesar de ello, no consta ningún plan 
de choque para evitar los actos incívicos y aumentar 
el control de la empresa de limpieza.

en una orquesta es necesario el trabajo en equipo para con-
seguir la mejor interpretación de una sinfonía, pero aquí cada 
regidor toca su instrumento, un instrumento que tienen de-
safinado, cada uno interpreta una partitura distinta y además 
el director de la orquesta no va a la mitad de los ensayos.

Presupuestos 2017 
Hace unos días aprobamos los presupuestos para el 
próximo año, los presupuestos que son la herramien-
ta básica para el funcionamiento del ayuntamiento.

el partido popular dimos nuestro apoyo a estos 
presupuestos porque nos lo tomamos con seriedad 
y responsabilidad, desde el punto de vista del parti-
do popular no son nuestros presupuestos, pero en-
tendemos que son unos buenos presupuestos para 
premià y para los ciudadanos de premià.

entendemos que son buenos porque siguen en la 
misma línea que en años anteriores que tan buenos 
resultados económicos nos han dado, y no lo digo por 
decir, es porque es cierto, basta con mirar los datos, 
somos el municipio del maresme con menor presión 
fiscal, de los menores en deuda del maresme y del 
que paga antes a a los proveedores del maresme.

el partido popular no está de acuerdo con este 
Gobierno en ciertos temas, de todos conocidos, ni lo 
estará nunca, pero si nos ceñimos a temas económi-
cos o sociales, ahí sí que coincidimos y ahí siempre 
nos encontrara para darles apoyo.

son unos buenos presupuestos porque suben en 
dotación económica casi todas las regidurías, sobre 
todo algunas de gran importancia para el partido po-
pular, como son la de servicios sociales, educación, 
igualdad, cultura, juventud y promoción económica.

también me gustaría destacar la gran inversión 
que conlleva estos presupuestos, una gran inversión 
que podremos realizar gracias a la buena gestión de 
años anteriores, que ha permitido reducir mucho la 
deuda y que ahora podamos endeudarnos para ha-
cer obras con un coste de financiación muy bajo.
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Els pressuposts més socials dels últims anys 
el 30 de novembre el ple municipal va donar llum 
verda als pressupostos més socials i amb major inver-
sió pública dels últims anys. això és una bona notícia. 
premià de mar es mereix que l’administració comen-
ci a liderar projectes de benestar social, d’impuls.

els pressupostos són l’eina política més potent que 
té el Govern municipal. Ha de ser una veritable eina 
de transformació i impuls del poble, que reflecteixi 
les prioritats en matèria de serveis socials, medi am-
bient, gent gran, esport, joventut, promoció del co-
merç, lluita contra l’atur i inversió en obra pública.

no hi ha transformació sense compromís social, 
sense lluita contra l’immobilisme i sense lideratge 
polític. el psc som al Govern per compromís, per 
lluitar contra tots aquells que volent-ho tot acaben 
posant en perill les oportunitats de canvi i per dotar 
d’un lideratge polític la nostra ciutat. Fem i entenem 
la política pensant en les persones, en les seves ne-
cessitats i els seus anhels.

portem treballant aquests pressupostos des de mit-
jans de l’estiu, pensant en les polítiques, dissenyant 
els projectes, mirant quines són les prioritats i nous 
reptes que haurem d’afrontar en aquest segon any de 
mandat. no és fàcil formular uns pressupostos amb 
uns recursos tan limitats. però la feina, el debat, la 
imaginació i les ganes de fer bé les coses han permès 
poder presentar-vos uns pressupostos equilibrats 
econòmicament i ambiciosos en l’àmbit social.

agraïm aquelles forces polítiques que han tre-
ballat per impulsar la ciutat i per animar aquelles 
ancorades en el seu no a tot a obrir-se al diàleg, la 
proposta i la transacció.

Seguretat a l'escola i a la platja 
com a associació de Veïns d’el palmar (aVep) vo-
lem transmetre la nostra preocupació per la seguretat 
viària durant les hores d'entrada als col·legis. l'hora 
d'entrada comuna i l'ús més freqüent de l'automòbil 
particular per portar els nens a l'escola comporten 
una densitat de cotxes que les zones d'aparcament 
al voltant del col·legi no poden assumir, per la qual 
cosa els pares deixen el cotxe en doble o triple fila, so-
bre les voreres i passos de zebra, creant una situació 
de risc amb el trànsit de nens i gent gran. a més de 
mobiliari urbà de baix cost que impedeixi aparcar so-
bre les voreres (jardineres, pals i altres) són nombro-
ses les solucions de baix cost i eficaces que es poden 
proposar: presència de guàrdies urbans, agents cí-
vics, facilitar l'ús de pàrquings propers durant aques-
ta franja horària com el de la metalogenia o resevar 
zones del pàrquing de la petanca per ser utilitzat en 
aquests moments pels pares del col·legi.

un altre tema és la il·luminació del passeig marí-
tim. premià de mar es troba en una situació privile-
giada, amb la platja com a part del nostre municipi. 
crida l'atenció que de camí a Vilassar de mar venint 
de masnou l'únic tram negre sigui el que passa pel 
nostre municipi. s'ha de trobar la manera de pactar 
amb renfe i costes per aconseguir un passeig marí-
tim amb la il·luminació adequada per protegir els ve-
ïns que arriben en tren als seus domicilis i per facili-
tar i fomentar les activitats i l'ús de la platja i del mar.

si vols formar part de aVep o enviar algun co-
mentari o suggeriment, pots fer-ho enviant un cor-
reu a: aveppremiademar@gmail.com

L’Ajuntament contractarà
temporalment 21 persones
l’ajuntament de premià de mar ha sol·licitat una subvenció al servei d’Ocupació de catalunya per a la con-
tractació de 21 persones, amb l’objectiu d’afavorir, mitjançant l’experiència, la inserció laboral i la millora de 
l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur amb més dificultats d’inserció.

els perfils professionals d’aquestes persones són els següents: 4 de brigada d’obres, 8 auxiliars de serveis, 
4 agents cívics, 4 auxiliars administratius, 1 tècnic/a de coordinació i suport.

els projectes a desenvolupar seran diversos, com ara millora de l’espai urbà (arranjaments i adaptació 
de voreres, calçades, substitució de mobiliari urbà...); millora dels serveis d'atenció i informació al públic; 
suport administratiu i de campanyes informatives; i vigilància i informació a la ciutadania.

la convocatòria va adreçada a persones en situació d'atur inscrites al sOc, que no estiguin percebent 
cap prestació per desocupació i preferentment més grans de 45 anys o que siguin beneficiàries de la renda 
mínima d'inserció.

no cal cap tipus d’inscripció prèvia. les persones que estiguin inscrites al sOc i reuneixin les condicions 
podran participar en el procés segons el tipus de perfil.

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

Anunci oficial
per Junta de Govern local de data 27 de juliol de 2016 es 
va aprovar inicialment el “projecte de renovació de la xarxa 
de clavegueram del passatge pintor Fortuny” i es va expo-
sar al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Ofici-
al de la Província de Barcelona de data 03.08.16, a la web 
municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació als efectes 
d’informació pública i va quedar aprovat definitivament en 
data 12.09.16, ja que no s’hi van presentar 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 regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

premià de mar, 16 de novembre de 2016

Miquel Buch i Moya
alcalde

Anunci oficial
per Junta de Govern local de data 27 de juliol de 2016 es 
va aprovar inicialment el “projecte de renovació de la xarxa 
de clavegueram del carrer de l’alfons (tram entre el carrer 
Sant Francesc i Camí ral)” i es va exposar al públic mitjan-
çant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona de data 03.08.16, a la web municipal i al tauler 
d’anuncis de la Corporació als efectes d’informació pública 
i va quedar aprovat definitivament en data 09.11.16, ja que 
no s’hi van presentar al·legacions ni reclamacions i els in-
formes d’altres organismes són favorables. 

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 regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

premià de mar, 16 de novembre de 2016

Miquel Buch i Moya
alcalde

Sessió de benvinguda a nous treballadors al Servei Local d’Ocupació
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Replantació dels escocells
buits i repoblació de
les jardineres
aquest mes de desembre s’ha iniciat la replantació d’uns 150 escocells buits. l’actuació s’allargarà 
fins al mes de març i consistirà a replantar, a tot arreu on sigui possible, les tipologies d’arbre o ar-
bust més adequades per crear un equilibri i fomentar l’harmonia amb el seu entorn. cal recordar 
que, seguint aquests criteris, els darreres mesos s’ha hagut de procedir a la substitució d’alguns 
arbres que presentaven risc de seguretat a causa de la seva ubicació o problemes de vitalitat que 
podien derivar en trencaments de branques o caigudes. des de la regidoria de medi ambient s’han 
anat col·locant uns cartells informatius a tot arreu on s’han fet actuacions relacionades amb la subs-
titució o la tala d’arbres, explicant el motiu de l’actuació i la tipologia que s'hi plantarà, si és el cas.

totes les replantacions aniran acompanyades de petits jardins naturals amb els corresponents 
cartells amb informació ambiental.

paral·lelament, també s’han començat a replantar i repoblar totes les jardineres del poble.
aquestes iniciatives formen part del projecte que té la voluntat d’afavorir l’equilibri natural a 

través de diversos espais verds i, alhora, incidir en l’educació ambiental de la ciutadania.

La campanya de manteniment
d’arbres ja ha començat

Prevenció i tractament dels
escarabats a les palmeres

Més de 280
propostes per
a la nova
plaça Maresme

el 28 de novembre van co-
mençar els treballs de gestió 
i manteniment de tot l’arbrat 
a les zones viàries, espais pú-
blics i recintes municipals. es 
preveu que els treballs finalit-
zaran a finals de febrer i con-
sistiran en l’aplicació del trac-
tament necessari en funció 
del tipus d’arbre, la seva di-
mensió, la forma natural, les 
mides que pot arribar a asso-
lir i les condicions de l’entorn. 
alhora, es reduirà la capçada 
d’aquells arbres que poden 
interferir en la visibilitat dels 
semàfors i l’enllumenat pú-
blic. tots aquells arbres que 
suposin un risc per a la segu-
retat dels vianants es talaran i 
seran substituïts per espècies 
adequades sempre que sigui 
possible. en total se’n tracta-
ran prop de 3.500.

des de fa temps, l’ajunta-
ment aplica un criteri allu-
nyat de la poda tradicional 
per a la gestió i manteniment 
de l’arbrat i adopta solucions 

més d’acord amb els concep-
tes de sostenibilitat, eficiència 
i foment de les espècies més 
adequades per sobreviure en 
un entorn totalment urbà. 
d’aquesta manera, s’acaba 
amb la poda heretada de l’àm-
bit agrícola, ineficaç per a en-
torns d’asfalt, que consistia a 
escapçar pràcticament totes 
les branques dels arbres i dei-
xava el tronc despullat.

a mitjans de novembre es va iniciar una nova campanya de 
prevenció i tractament de l’escarabat morrut a les palmeres de 
l’n-ii. el mètode utilitzat és l’endoteràpia, que consisteix en 
l’aplicació, a través d’injeccions al tronc l’arbre, d’una substàn-
cia activa davant l’escarabat però que alhora no suposa cap pe-
rill per a la salut pública. aquestes actuacions es porten a terme 
periòdicament amb l’objectiu d’eradicar l’anomenat morrut de 
les palmeres, una plaga que va arribar a la comarca fa uns anys 
i que té una severa afectació sobre les palmeres.

un cop finalitzat el procés de 
participació ciutadana per a la 
reurbanització de la plaça ma-
resme, que ha servit per reco-
llir 286 aportacions, a finals de 
novembre es va fer una sessió 
informativa per explicar com 
quedaran reflectides en el pro-
jecte les propostes rebudes.

al mes d'abril es va posar en 
marxa un projecte de millores 
socials i urbanístiques al barri de 
tarter-maresme. es tracta d'una 
actuació integral per millorar la 
cohesió social i inclou la remo-
delació de la plaça maresme, ubi-
cada entre els carrers de la plaça 
i núria. l'arrencada del procés 
participatiu es va fer amb una 
pintada mural a la mateixa plaça.

la sessió per explicar les 
aportacions rebudes per part 
de la ciutadania es va fer a 
l’edifici de la Font del cargol, 
al carrer mercè.

L’endoteràpia no suposa cap perill per a la salut pública

A tot arreu on sigui possible es replantaran arbres o arbustos
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Rhümia arriba a l’Espai l’Amistat 

El projecte Arrela’t, en marxa
l’objectiu de la iniciativa és fomentar, amb la col·laboració
de les escoles, que els infants coneguin el patrimoni del poble
arrela’t és un projecte cultural i educatiu que es va iniciar la primavera passada des de la regido-
ria de cultura, amb la col·laboració dels centres escolars. cada centre desenvolupa el projecte de 
la manera que consideri més adient, de manera que els alumnes puguin conèixer els elements 
que conformen el patrimoni històric i cultural de premià de mar i familiaritzar-s’hi. d’aquesta 
manera, dins el marc del projecte curricular de cada centre, els alumnes tenen l’oportunitat de 
conèixer els diversos espais i equipaments que formen part del nostre poble, d’aprendre’n els 
orígens o l’evolució, i de poder-los relacionar amb el món actual, sense oblidar les diferències i 
similituds amb altres cultures, i també les festes, tradicions i personatges que formen part de la 
història de premià de mar. el museu romà, les cases de cós, el mar i la pesca, la festa major, la 
vida social, el conreu, la industrialització o el modernisme són alguns dels exemples triats per 
les escoles que hi participen. 

des de l’ajuntament s’ofereix a les escoles formació tècnica al professorat, suport didàctic i 
documentació, a més de facilitar les visites, itineraris o tallers gratuïts per a tot l’alumnat que 
forma part del projecte.

Visita d’alumnes de l’escola Assís al Museu Romà

Èxit de participació
en el cafè amb lletres

Un passaport per viatjar
a través dels llibres

El projecte pretén apropar els autors locals
i el patrimoni històric, cultural i natural
de premià de mar

la iniciativa va adreçada a infants
de 5 a 14 anys per incentivar la lectura 

amb el nom de cafè amb lletres periòdicament s’organitzen 
xerrades temàtiques amb autors relacionats amb la història i 
els racons de premià de mar. 

la iniciativa es va engegar el passat mes d’abril amb Xavier 
traïd i agnès céspedes, amb una xerrada sobre les vivències 
de la postguerra a premià de mar i la presència de molts dels 
avis que havien viscut la postguerra. els assistents van expli-
car històries i situacions viscudes, algunes d’elles recollides al 
llibre Vivències de la postguerra: infants i joves de Premià de Mar, 
1939-1960 dels mateixos autors.

al mes de novembre es va fer un nou cafè amb lletres, du-
rant el qual es va parlar del món del mar a la nostra vila i a la 
comarca, on es van trobar mireia Vancells, autora del llibre Ne-
gra memòria; eulàlia espinàs i carme urgell, autores del web 
Viure navegant, i joan sol, guionista i navegant i autor del blog 
El mar és el camí.

després de guanyar el darrer premi Zirkolika el passat setembre, l’espectacle de circ Rhümia arri-
ba el dia 4 de febrer a l’espai l’amistat. aquesta producció es va poder veure en la darrera edició 
del Festival Grec i va tenir molt bona acollida per part de la crítica i del públic. 

Rhümia és un cant a l'esperança, a la necessitat de riure i fer riure per sobre de totes les coses. 
aquí i allà, als que ja en saben i als que en sabien i n'han de tornar a aprendre. com deia monti, 
creador de la companyia, el riure és l'arma més poderosa de la felicitat i s’amaga sota un nas 
vermell. espectacle recomanat per a adults i infants a partir dels 8 anys.

L’espectacle es podrà veure el 4 de febrer

la biblioteca martí rosselló ha posat en marxa el passaport de 
lectura, pensat per fomentar la lectura entre els nens i nenes. 
el passaport dels joves viatgers es pot recollir a la biblioteca. a 
mesura que els joves lectors vagin agafant llibres en préstec, 
se’ls anirà segellant el recorregut d’un viatge imaginari.

aquest projecte es porta a terme gràcies a la Xarxa de biblio-
teques de la diputació de barcelona.

El Cafè amb lletres sobre el mar va aplegar un públic nombrós

Els joves lectors poden recollir el passaport a la Biblioteca
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Homenatge als esportistes premiats
la sala gran de l’espai l’amistat va ser l’escenari de la festa de l’esport premianenc, durant la qual es va fer un reconeixement als esportistes que durant la passada 
temporada han estat campions de les seves modalitats o han destacat per la seva trajectòria o implicació.

l’acte, que va comptar amb la presència de l’alcalde miquel buch i diversos regidors del consistori, entre ells el regidor d’esports, jordi tomàs.

Presentació del cE Premià

L’AB Premià
fa la seva
presentació

Noves cistelles de bàsquet
enlairables el passat 20 de novembre es va fer al camp municipal d’esports la presentació oficial del club 

esportiu premià. a l’acte hi van participar els 23 equips de l'entitat (10 equips de futbol 11 i 13 
equips de futbol 7) amb més de 310 jugadors.

la batukada també hi va ser present i va ser l’encarregada d’animar la festa.

l’agrupació bàsquet premià 
de mar va fer la presentació 
oficial dels equips de la tempo-
rada 2016/2017 a finals d’octu-
bre. els 17 equips i els nens i 
nenes de l’escoleta van desfilar 
pel parquet on cada setmana 
s’esforçen en aprendre i gaudir 
del bàsquet. tot seguit va tenir 
lloc la desfilada de gala, en la 
qual els jugadors van passar 
per sota d’un gran arc de glo-
bus amb els colors del club.

el mes d’octubre es van instal·lar a la pista central del pavelló 
municipal d’esports dues cistelles de bàsquet enlairables i ple-
gables al sostre mitjançant motor reductor elèctric que substi-
tueixen les que hi havia mòbils.

les noves cistelles suposen un estalvi de temps pel que fa 
al muntatge i eliminen l’esforç físic que el personal del pave-
lló havia de fer per desplaçar les anteriors. el cost ha estat de 
17.041,64€ (iVa inclòs).

Els esportistes premiats i homenatjats amb representants del consistori

Els 17 equips i els infants de l’Escoleta a la foto de família

Les noves cistelles plegables funcionen amb un motor Més de 300 jugadors van participar a la presentació
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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 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 (oficina de servei) 93 752 39 70
Avaries 900 77 00 77

GAs NATuRAL (urgències) 900 75 07 50

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

sEcE-MOsEcA (enllumenat públic) 93 398 71 61

Deixalleria 93 751 27 66

Farmàcies de guàrdia > desembre 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

Desembre
12 C. peraire
13 E. Gaza
14 J. pueyo
15 G. rosell
16 rodríguez
17 G. Barniol
18 G. Barniol 
19 a. Buenache
20 C. peraire
21 E. Gaza

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

Dies i farmàcies de guàrdia

Nota: en el moment de tancar aquesta edició
no disposem de les guàrdies del mes de gener

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

les garlandes enceses ens recorden que les festes de nadal ja són aquí 
i que aviat començarem un nou any. un 2017 que vindrà marcat per les 
nombroses inversions previstes per millorar el poble, molt superiors a les 
dels darrers anys, i per un increment notable de les prestacions de serveis. 
tot plegat, gràcies al fet de tenir un ajuntament totalment sanejat, fruit de 
la correcta gestió econòmica dels darrers anys. una gestió que hem fet amb 
la màxima responsabilitat, perquè entenem que no pot ser d’altra manera.
la contenció econòmica que vàrem haver d’aplicar fa uns anys ara es 

veu compensada per la possibilitat de poder ti-
rar endavant projectes com són l’obertura de la 
Gran Via, la pacificació de la carretera de premià 
de dalt i continuar amb la renovació de tot l’en-
llumenat de poble. encetem un any nou amb 
moltes ganes de seguir treballant al servei de la 
ciutadania. un 2017 que esperem que vingui ple 
d’esperança i bons moments per a tothom.

en aquest darrer número de l'any 2016 destaquem, com a principal argument informatiu de l'activitat municipal, l'aprovació del pressupost per a 
l'any 2017. també ressenyem la sessió informativa que va tenir lloc al centre cívic per explicar el grau d'acompliment del pam 2016-2019: el pla 
d'acció municipal (pam) és el document que recull la proposta d'acció de Govern per als anys vinents.

així mateix informem de la incorporació en el darrer ple d'andreu mumbrú com a nou regidor de crida premianenca, després de la dimissió de 
joan ribet. 

una altra de les notícies que comentem és la nova gestió per al tractament dels 3500 arbres que hi ha als carrers de la nostra ciutat. la gestió de 
l'arbrat viari garanteix que totes les intervencions que s'hi fan comportin un increment de la qualitat vegetativa i fomentin la biodiversitat.

també fem esment dels nous plans d'ocupació que donaran feina a vint-i-una persones en situació d’atur amb més dificultats, amb l'objectiu d'afa-
vorir-ne, mitjançant l'experiència, la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat.

en l'àmbit cultural, ressaltem el programa arrela't i la darrera edició del concurs musical Delayta'ns.
tant de bo aquest any que ve arribi carregat de bones notícies per a tothom.



“l'evolució no fa canviar l'essència
dels pessebres ”
Francesc Bosch
president d’amics
de l'art pessebrístic

Com varen ser els inicis de l’entitat?
uns quants premianencs reunits al 
patronat varen iniciar les mostres de 
pessebres, la primera exposició es va 
fer l'any 1948, que es va ubicar en el 
mateix patronat. més endavant, aprofi-
tant el tancament de les antigues esco-
les dels baixos de l'ajuntament es van 
cedir aquells locals que durant uns 
anys serien la seu de les exposicions.

Calia trobar un espai propi per les ex-
posicions i per treballar...
És molt important per una entitat com 
la nostra tenir un lloc on poder treba-
llar de manera estable. Va arribar un 
moment que l'ajuntament necessita-
va les dependències on érem ubicats 
i amb no poca tossuderia per part de 
salvador moragas es va aconseguir el 
local del carrer de l'aurora, que enca-
ra avui disposem i on cada any té lloc 
l'exposició de pessebres. tenir aquest 
local ha estat clau per poder mantenir 
viva l'entitat.

Quines persones destacaries en tots 
aquests anys de pessebrisme
a la nostra associació tothom ha estat 
necessari, però en destacaria al llarg 
d'aquests anys adrià balaguer, un dels 
pioners de l'entitat, joan roldós, Fran-
cesc doria i principalment en pere 
crespo que va ser la persona que va 
arrencar els amics de l'art pessebrístic 
fins a la seva mort l'any 1976.

En tants anys hi ha moments bons i 
suposo que d'altres que no tan
efectivament, al llarg d'aquests anys 
hem tingut moments de tot i també 
cal fer esment dels moments dolents 
cap a l'any 1998-99, quan l’entitat va 
estar a punt de desaparèixer. la volun-
tat i noves energies dels que ens và-

rem posar al capdavant va aconseguir 
aturar aquell moment d'angoixa i se-
guir endavant amb l'entitat i els seus 
compromisos amb la ciutat.

Quines són aquests compromisos
els compromisos més importants de 
la nostra entitat són el pessebre gros 
de can roure que un any més dirigirà 
en joan muñoz, l'exposició de pesse-
bres del carrer de l'aurora i la plantada 
del pessebre a l'ermita de sant mateu.

Des de quan es fa la plantada del pes-
sebre a Sant Mateu?
es va iniciar l'any 1971, promoguda 
pels amics de l'art pessebrístic de 
premià de mar i la parròquia de sant 
cristòfol, de fet es portava a can Ga-
llemi, una masia que hi ha darrere de 
can riera, es va fer així fins a l'any 
1989 en què ja es va plantar a l'ermita 
romànica de sant mateu.

A banda d'aquests aspectes locals tam-
bé feu coses en altres àmbits
si, per exemple la participació en la se-
gona edició del “concurso nacional de 
dioramas Villa de bilbao” on vaig obte-
nir el tercer premi. enguany des de la 
nostra associació ens afegim a la com-
memoració del centenari dels pastorets 
de jm Folch i torres amb un diorama 
que estarà exposat a la biennal del pes-
sebrisme català que se celebra a Girona.

L'evolució dels materials ha canviat la 
forma de fer pessebres?
l’essència dels pessebres no varia. 
s’ha evolucionat molt en els materials 
que es fan servir en la seva elaboració. 
Fa uns anys el guix escaiola era el ma-
terial més utilitzat i de mica en mica 
es va anar introduint el poliestirè i al-
tres materials que ens permeten unes 

millors possibilitats de fer grans es-
tructures per la seva mal·leabilitat i la 
seva lleugeresa i sense embrutar tant.

Quines qualitats ha de tenir un bon 
pessebrista
per ser pessebrista el primer que cal 
és ser un bon excursionista, saber 
contemplar allò que ens envolta i ca-
minar pels nostres entorns per poder 
amarar-nos de l'olor de molsa i de la 
diversitat del paisatge. És molt im-
portant saber pintar i tenir una bona 
visió de la perspectiva i no voler cór-
rer per fer les coses, amb tots aquests 
elements sorgeix un bon pessebrista.

Tot plegat deu donar per múltiple 
anècdotes.
ja ho crec. t'explicaré com es va posar 
la campana que hi ha a l'ermita de sant 
mateu. resulta que l'ermita estava sen-
se campana i el mossèn, jaume cas-
tellví, que havia estat rector de premià 
de mar, ens va fer saber que tenia dues 

campanes sense ús i ell mateix es va 
posar en contacte amb el rector d'aquell 
moment, mossèn joan i ens van donar 
la campana. la vàrem arreglar, fent el 
contrapès de fusta nou. el senyor co-
romines, propietari de l'ermita de sant 
mateu, ens va demanar que li ense-
nyéssim, abans de posar-la. jo mateix la 
vaig portar a casa seva perquè la veies i 
ens va autoritzar a posar-la. Finalment, 
l'any 2006 l'arquebisbe joan carrera i 
planas en va fer la benedicció.

Com veieu el futur de l’entitat i dels 
pessebres
si el futur vol dir gent jove que li agra-
din els pessebres podem dir que tenim 
futur. el meu nét és un gran entusias-
ta dels pessebres i diu que quan sigui 
gran vol ser pessebrista. tenim nois jo-
ves que venen a l'entitat a treballar amb 
nosaltres i quan fem les exposicions 
podem veure com els nens queden tan 
embadalits amb els diorames com ho 
fèiem nosaltres quan érem petits.

Francesc Bosch, nascut al masnou, hereu d'una nissaga de basters és l'actual president de l'as-
sociació d'amics de l'art pessebrístic de premià de mar. li agrada caminar i fer pessebres. Està al 
capdavant d'una entitat que va néixer a redós del patronat ara fa 68 anys per un grup d'entusias-
tes amb voluntat de promoure el pessebre a la nostra població.

Francesc Bosch a la seu de l’associació, al carrer Aurora


