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“Volem ser molts, per poder fer activitats
que ajudin els malats i els familiars”
andrés Serrano parla de l’associació espanyola contra el càncer,
que des de la tardor té representació a premià de mar. 

Arriba la Festa
Major
la festa començarà el dia 5.
el 6 es farà el desembarcament
pirata  i el 7 el
desembarcament petit.  

El pressupost
participatiu rep
110 propostes
durant la 2a quinzena
d’octubre la ciutadania podrà
decidir a quins projectes
vol destinar 200.000 €. 

Nou servei per
a emprenedors 
l’ajuntament posa en marxa
un nou servei d’assessorament
per a persones que vulguin
iniciar un negoci.  

pàg. 16

pàg. 4

pàg. 7

pàg. 11

Llibres i material
escolar subvencionats

La subvenció s'aplicarà a partir del curs 2017-2018
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“El pacte, més enllà del 
seu contingut, obre un 
camí de col·laboració en-
tre la comunitat educati-
va i l’ajuntament. plegats 
fem un pas endavant per 
consolidar un projecte del 
qual tots formem part”.

Esmeralda Calleja
Ciu

“presentem una proposta 
al ple perquè defensem un 
pacte per l'educació real 
i ben planificat: diagnosi 
participada per tota la co-
munitat educativa, trans-
parència  i debat conjunt  
per prendre decisions”.

Brenda Bär
CP-CuP-PA

“Como impulsores del pac-
to de Educación defende-
mos políticas encaminadas 
a que nuestra ciudad tenga 
como prioridad la educa-
ción de sus menores. Un 
primer paso es la socializa-
ción de los libros de texto”.

José María Cano
C’s

“El pacte per l’Educació 
és un pas de gegant en la 
qualitat de l’educació i la 
igualtat d’oportunitats, i 
estableix un marc idoni 
per treballar polítiques de 
millora educativa des de 
l’ajuntament”.

David Gutiérrez 
PsC

“Un pacte és debat, con-
sens i acord. aquest pacte, 
en què no hi participa nin-
gú, ni és pacte, ni és res. 
Creiem en la implicació i 
participació de tota la Co-
munitat Educativa. Siguem 
seriosos per una vegada”.

Pep Ripollès
ERC-JxP-AM

el ple municipal de maig va do-
nar llum verda, amb els vots de 
l’equip de govern (ciu i pSc), i 
dels grups de l’oposició c’s i pp, 
a una modificació pressupos-
tària de 622.000 € destinada a 

subvencionar els llibres a tots 
els alumnes de totes les escoles 
del municipi públiques i concer-
tades. els grups municipals cp-
cup-pa, erc-jxp-am i icV-
euia-e hi van votar en contra.

aquest ajut ja s’aplicarà el 
curs vinent 2017-2018 i serà 
per subvencionar   el 75% de 
l’import que cada centre edu-
catiu ha comunicat a l’ajunta-
ment com a despesa de llibres 

Projecte per millorar
l’educació a
Premià de Mar
l’ajuntament impulsa el pacte
per a l’Educació, pensat per a
una millora general del sector

L'Ajuntament subvencionarà els llibres i material escolar El pacte s'anirà desplegant de manera progressiva
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“El pacte per l’Educació 
ha de ser fruit de la par-
ticipació i el consens. 
Només amb un procés de 
reflexió compartit entre 
tots els agents educatius 
del municipi el podrem fer 
realitat”.

Elena Martín 
iCV-EuiA-E

“El pacto por la Educación 
beneficiara a todos los 
ciudadanos de premià  y  
contiene una medida im-
portantísima como es la 
socialización de libros, en 
la que el partido popular 
ha sido parte activa”.

Joaquín Briones
PP

i/o material educatiu. a les 
escoles on no s’utilitzen lli-
bres sinó recursos com ara fit-
xes o altres eines, es subvenci-
onarà el material utilitzat. les 
aportacions es lliuraran direc-
tament a cada centre escolar, 
mitjançant un conveni.

aquesta iniciativa forma 
part del que serà el nou pacte 
local per a l’educació, pensat 
per millorar l’àmbit educatiu 
de premià de mar durant els 
propers anys i que s’anirà des-
plegant de manera progressi-

va per adaptar-se a les necessi-
tats de cada moment.

l’objectiu és que es porti 
a terme amb la participació 
conjunta de totes les parts 
implicades (famílies, centres 
educatius, professionals de 
l’educació, alumnat i ajun-
tament) per poder arribar 
a consensos que garantei-
xin, mitjançant el diàleg i el 
compromís de tothom, que 
l’educació dels infants sigui 
un dels eixos vertebradors de 
premià de mar.

Línies generals d’actuació del Pacte Local
per a l’Educació:
• Socialització dels llibres de text: subvenció a les famílies per a la compra i reciclatge 

dels llibres utilitzats a tots els centres educatius públics i concertats. O, en el seu cas, 
subvenció d'altres materials o mitjans educatius utilitzats.

• Subvenció del cost del transport pel desplaçaments a centres universitaris o de forma-
ció professional d'altres poblacions (ampliació dels criteris econòmics de concessió).

• Suport a famílies amb nens amb necessitats específiques i especials. Sol·licitud d’ubi-
cació d'una Unitat de Suport a la Educació Especial a premià de mar.

• Sol·licitud de reforç i ampliació de la diversitat en l’oferta educativa post obligatòria.
• Subvenció per a auxiliar de conversa d'anglès als centres públics.
• Potenciació d’espais de lleure inclusius i educatius: Casal d'estiu, Nadal, Setmana San-

ta i Casalets.
• Suport per a joves en risc d'exclusió social fora de l'horari escolar (Aula Oberta).
• Incorporació d'educadors de carrer per a la millora de la convivència i el foment dels 

valors cívics.
• Millora i reforç de la pacificació de l’espai públic (Patis oberts).
• Suport al foment de l'esport escolar.
• Foment de les activitats artístiques i musicals.
• Suport a la detecció de pràctiques d'assetjament.
• Sessions de diversitat afectiva i sexual.
• Creació de jornades específiques: Setmana de la ciència, Dia de la Pau, diades infantils, etc.
• Programa de foment de la cultura a través del teatre, la música i cinema a l'Espai l'Amis-

tat i patronat.
• Continuació i potenciació els programes de foment de valors democràtics: Consell d'In-

fants i ajuntament Jove.
• Reforçament i potenciació de l’Escola d'Adults.
• Valoració de possibilitats d’una segona escola bressol.
aquesta primera proposta de millores és totalment oberta. la voluntat és que es vagi 
ampliant, millorant i adaptant a les necessitats de cada moment, conjuntament amb la 
comunicat educativa.

Les famílies dels centres educatius públics 
i concertats tindran una subvenció per a la 
compra i reciclatge dels llibres. En el cas de 
centres que no utilitzen llibres, la subvenció 
serà pels materials o mitjans educatius que 
fan servir.

El pacte es farà amb la participació conjunta de 
la comunitat educativa i s’anirà adaptant a les 
necessitats de cada moment.  

L'educació dels infants ha de ser un eix vertebrador
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La Festa Major ja és aquí
El dia 6 es farà el Desembarcament pirata i el dia 7 el Desembarcament petit
el proper 5 de juliol comença-
rà la Festa major, que s’allar-
garà fins el dia 10 a la nit quan 
tindrà lloc el castell de focs.

entre les novetats d’en-
guany hi ha un acte nou, 
l’eufòria petita, que es farà la 
tarda del 5 de juliol, i és una 
adaptació de l’eufòria en for-
mat infantil. anirà precedida 
del Seguici infantil, amb les 
colles infantils que aniran des 
de la plaça nova a la plaça de 
l’ajuntament, on es farà “els 
menuts ja estan de festa!”, a 
càrrec de dj infantils. aquests 
actes se sumen al desembar-
cament petit, el petit Saqueig 
i els menuts cremen l’ajunta-
ment, que ja es van estrenar 

l’any passat i que també són 
rèpliques dels actes tradicio-
nals adaptats als més menuts. 

també cal destacar els nous 
capgrossos petits: l’eulàlia, en 
Quimet, en jafar i la Samira, 
que participaran activament 
de la festa.

Fotografies:
Esther de Prades
i Pau Morillas

L’Albert Ventura és l’autor del cartell guanyador del concurs de
cartells de la Festa Major. En Bernat Solé és el guanyador del
concurs infantil de cartells, i es va donar un accèssit a Joanet Gili.

Festa Major
lliure de
sexisme
Un dels objectius de la 
taula de gènere és contri-
buir i vetllar per una Fes-
ta major que garanteixi 
la bona convivència i les 
relacions respectuoses 
i igualitàries. En aquest 
sentit, es difondran mis-
satges de prevenció de 
violència de gènere a tra-
vés de cartells, mitjans de 
comunicació municipals i 
xarxes socials. Des de la 
Botiga de la Festa Major 
també es farà divulgació 
d’informació preventiva.

Com vestir-se de pirates
o de premianencs:
Premianencs: pantalons de cotó o pana amb la part inferior recollida, ca-
misa blanca, faixa de color, espardenyes, barret de palla i mocador al coll.

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

Pirates: pantalons bombatxos, camisa ampla de colors vius, faixa o cin-
turó ample, turbant berber, fes o mocador, gel·labes, botes o babutxes. 
Cal evitar al màxim les indumentàries del tipus dels pirates caribenys.

Botiga de la Festa Major
Com cada any, la botiga s’ubicarà al Centre Cívic (C. Esperança, 19). Els productes nous d’aquest any són: 
mocador pirata, mocador premianenc, imant pirata i imant premianenc.

HoRARis DE LA BotiGA
 MAtÍ tARDA

Dissabte 1 de juliol  de 18 a 21 h

Diumenge 2 de juliol  de 18 a 21 h

Dilluns 3 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 21 h

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

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

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

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

Dissabte 8 de juliol d’11 a 14 h de 18 a 22 h

Diumenge 9 de juliol de 9 a 14 h de 18 a 21 h

Dilluns 10 de juliol d’11 a 14 h

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

Trobareu tota la programació i novetats de la 
Festa Major a
www.premiapirata.org
i a www.facebook.com/festamajorpremiademar/

El correfoc canvia
de recorregut
El correfoc es farà el dissabte 8 de juliol a partir 
de les 22.30h.
El recorregut serà: c. Plaça (des del camp de 
futbol), Gran Via, Dr. Fleming, c. Pilar,
pl. Ernest lluch.
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L'Ajuntament retira tots els símbols franquistes
El monument del cementiri i les plaques de l’instituto Nacional
de la vivienda eren els últims símbols que quedaven al poble
durant els mesos de maig i juny, la briga-
da municipal ha retirat el monument com-
memoratiu dels morts de la Guerra civil 
que hi havia al cementiri i les plaques de 
l'instituto nacional de la Vivienda de les 
façanes dels carrers pilar 68 i carme 12. 
es tracta dels últims símbols franquistes 
que quedaven a premià de mar, inventari-
ats al memorial democràtic.

amb aquesta mesura s’ha donat com-
pliment a l’acord de la moció presentada 
per icVeuia-e i aprovada amb el suport 
de tots els grups municipals que demanava 
la retirada de tota simbologia amb referèn-
cies franquistes o que tingui a veure amb 
persones relacionades amb la dictadura.

Monument del cementiri abans de ser retirat

Voreres i escocells nous a
la Ctra. de Vilassar de Dalt
S’han arreglat les voreres i els escocells del carrer Sant mi-
quel, entre la carretera de Vilassar de dalt i el carrer San-
tiago rusiñol. també s’han adaptat les quatre cantonades 
del xamfrà dels carrers Francesc mas i abril i Sant miquel.

Carrer Sant Miquel

L’ampliació del Museu
Romà, més a prop
A partir de l’any 2020 els visitants podran veure una
recreació de com vivien els romans a premià de mar
la Generalitat de ca-
talunya ha concedit a 
l’ajuntament una sub-
venció del Fons europeu 
de desenvolupament 
regional (Feder) de 
655.760,08 € que per-
metrà completar l’ex-
cavació del jaciment de 
can Ferrerons i museït-
zar la totalitat de l’espai 
perquè pugui ser visitat 
pel públic. es preveu 
que el projecte finalitzi 
el 2020, la qual cosa su-
posarà un pas important per a la promoció del museu romà i de la ciutat arreu de la comarca 
donat el gran valor del jaciment.

el primer pas serà l’excavació del perímetre sencer de l’edifici romà. d’aquesta manera se’n 
podrà fer un estudi científic i tècnic que permetrà conèixer quin ús tenia i acabar d’identificar 
l’entorn econòmic i social de premià de mar durant l’època romana. posteriorment, s’iniciaran 
els treballs de museïtzació, que es faran amb l’aplicació de noves tecnologies les quals permetran 
recrear com vivien els romans a la nostra contrada.

el projecte també inclou la construcció d’un petit edifici al nivell del carrer que comptarà amb 
una sala per a exposicions i conferències, un despatx i un petit magatzem.

El projecte inclou una sala per a exposicions i conferències

Les obres del pas soterrat
de l'estació, en marxa

Finalitzen les obres de
clavegueram dels carrers Alfons,
Pintor Fortuny i Joan Prim 

al mes de juny van començar els treballs per reformar els ac-
cessos de l’estació, que consistiran en la recuperació del pas so-
terrat i l’ampliació de la vorera. el pas de vianants es desplaçarà 
al davant de la porta de l’estació per tal de facilitar les entrades i 
sortides dels usuaris i també es faran millores a la zona d’apar-
cament de vehicles que hi ha a la mateixa estació.

les obres tindran una durada màxima de 4 mesos i mentre durin 
hi haurà afectacions de trànsit a l’n-ii i a la carretera de premià de 
dalt, ja que els vehicles que circulin de baixada només podran girar 
direcció barcelona. els vehicles que vulguin anar direcció mataró hau-
ran de fer el gir a la rotonda que hi ha a l’alçada del torrent malet.

aquesta obra té un cost de 236.625,50 € (iVa inclòs). l’ajuntament 
en reclamarà l’import al departament de territori i Sostenibilitat.

els treballs per renovar les xarxes de clavegueram dels carrer 
alfons, entre Sant Francesc i camí ral i el passatge pintor For-
tuny ja han acabat. les obres també han servit per transformar 
aquests trams en plataformes úniques.

un altre carrer a on també s’ha reparat la claveguera és el carrer 
joan prim. en aquest cas, el motiu ha estat un esfondrament que 
es va produir al mes d’abril. aquests treballs s’han allargat més del 
previst perquè un cop començats es va veure que el trencament 
era més gran del que semblava inicialment i, per tant, l'obra havia 
de ser de més 
envergadu-
ra. alhora, 
també ha fi-
nalitzat l’ar-
r a n j a m e n t 
i millora de 
la vorera del 
tram de joan 
prim com-
près entre els 
carrers espe-
rança i unió.

El pas soterrat es recuperarà i s'ampliarà la vorera

Passatge Pintor Fortuny
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Convocatòria d’Ajuts per a l’iBi
Fins al 10 de novembre es poden presentar les sol·licituds
per als ajuts econòmics per a l'impost sobre
Béns immobles (iBi)
Requisits dels beneficiaris: 
podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les 
persones físiques que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions de l'art 13 de la 
llei 38/2003 de 17 de novembre general de 
subvencions i que compleixin els requisits 
següents:
a. posseir la titularitat, en règim de propietat, 
d'un habitatge a premià de mar, la data d'ad-
quisició del qual sigui anterior a 31.12.2016, i 
no tenir cap més titularitat sobre cap altre im-
moble dins i fora del municipi.
b. Ser llogater a qui el propietari repercuteixi 
l'impost sobre béns immobles, sempre que 
es tracti del seu habitatge habitual i en el qual 
estigui empadronat, acreditat segons contrac-
te de lloguer de data anterior a 31.12.2016.en 
aquest cas els rebuts d'ibi 2016 i anteriors de 
l'habitatge han d'estar efectivament pagats.
c. estar empadronat al municipi de premià de 
mar a l'habitatge del que s'és propietari/llo-
gater com a mínim des del dia 1 de gener de 
2015, de forma continuada.
d. el conjunt de les persones empadronades 
en el domicili no ha de superar els següents 
ingressos bruts: imports en relació a la renda 
d'efectes múltiples (iprem)1 de l'any 2017, in-
closes les pagues extraordinàries:

Llindar d’ingressos (bruts/any):
TRAM 1:
1 persona: iprem anual 2017 (7.455,14 €)
2 persones: increment 40% de l’anterior tram
3 persones: increment 40% de l’anterior tram
4 persones: increment 40% de l’anterior tram
5 o més persones: increment 40% de l’anterior tram
TRAM 2:
1 persona: iprem anual 2017 + 40% (10.437,20 €)
2 persones: increment 40% de l’anterior tram
3 persones: increment 40% de l’anterior tram
4 persones: increment 40% de l’anterior tram
5 o més persones: increment 40% de l’anterior tram
e. tenir un habitatge amb un valor cadastral igual 
o inferior a 75.000,00 eur per l'exercici 2017.
f. trobar-se al corrent de les obligacions tribu-
tàries i de Seguretat Social.
g. no tenir deutes pendents de pagament en 
període executiu amb la hisenda municipal. 
les persones interessades hauran de presen-
tar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'ajunta-
ment de premià de mar, ubicada a la plaça de 
l'ajuntament,1, la documentació corresponent 
degudament emplenada. data màxima de pre-
sentació de la documentació: 10 de novembre. 
Tota la informació i la documentació annexa 
es poden consultar a:
www.premiademar.cat/ajutsIBI2017

Convocatòries de
subvencions obertes
Subvencions per al comerç urbà:  presentació de sol·licituds fins 
a l’11 de juliol. informació i bases a
www.premiademar.cat/subvencionscomercurba2017
Subvencions de cooperació: presentació de sol·licituds fins al 
13 de juliol. informació i bases a
www.premiademar.cat/subvencionscooperacio2017
Subvencions per a entitats que portin a terme activitats en l'àm-
bit de serveis socials: presentació de sol·licituds fins al 19 de ju-
liol. informació i bases a
www.premiademar.cat/subvencionsserveissocials2017
Subvencions per al foment de l'ocupació:  presentació de sol-
licituds fins al 31 d'octubre. informació i bases a
www.premiademar.cat/subvencionsfomentocupacio2017

servei comarcal d’habitatge
a Premià de Mar
l'oficina d'habitatge del consell comarcal ha signat un conve-
ni de col·laboració amb l’ajuntament per facilitar als premia-
nencs l'accés al servei sense necessitat de desplaçar-se fora del 
municipi. així, un cop per setmana, personal d’aquesta oficina 
es trasllada a premià de mar per atendre la ciutadania.
el servei d'habitatge que presta el consell comarcal del mares-
me ofereix:
• Informació i assessorament  sobre els recursos que l'Adminis-
tració destina a l’habitatge i sobre com s’hi pot accedir. 
• Assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edifi-
cis i dels habitatges, i cursar totes les sol·licituds de subvenci-
ons en aquesta matèria.
• Potenciar la borsa de lloguer mitjançant la captació i lloguer 
d'habitatges a la comarca del maresme.

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. tel. 93 741 74 04 ext. 2612
correu electrònic: habitatge@premiademar.cat

Assessorament per clàusules
abusives en préstecs hipotecaris 
Des de finals de juny, l’Ajuntament, juntament amb la 
Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Mata-
ró ofereix el Servei d’assessorament relacionat amb les 
clàusules abusives en préstecs hipotecaris.
Aquest servei es presta a les dependències de l’Antiga Fà-
brica del Gas sol·licitant cita prèvia al telèfon 937 417 404. 
Caldrà aportar la documentació següent:
• DNI dels titulars de la hipoteca
• Escriptura/es de constitució de la hipoteca
• Rebut 
• Altres documents que considerin adients

El ple aprova la modificació del PouM
al sector de Can sanpere

el ple de juny va donar llum verda, amb els vots de ciu, pSc, c’s i pp a la modificació del 
pla d’ordenació urbanística municipal al sector de can Sanpere per tirar endavant el nou 
planejament urbanístic per al terreny de l’antiga fàbrica. cp-pa, icV-euia-e i erc hi van 
votar en contra.

cal recordar que una sentència del tribunal Superior de justícia de catalunya anul·lava 
la previsió del poum que destinava can Sanpere a zona verda i equipament i traslladava 
l’aprofitament urbanístic a la zona de les Hortes de ponent. la modificació puntual del poum 
aprovada al ple de juny suposa la redefinició del planejament perquè l’espai es pugui destinar 
a ús públic.

amb la nova proposta, l'espai de 9.500m2 es destina a ús públic. un 9% queda reservat per 
a la possible construcció d'un edifici en cas que l'expropiació i actuacions posteriors suposessin 
un cost massa elevat per a l'ajuntament. aquest 9%, l’anomenat “edifici bufanda” podria no 
arribar-se construir si la situació econòmica no ho fa necessari.

Aquesta modificació suposa la redefinició del planejament perquè
l’espai es pugui destinar a ús públic

Com serà la nova Gran Via
a primers de l’any 2018 començaran els treballs per 
arreglar el clavegueram de la Gran Via, entre els car-
rers de la plaça i joan prim, que alhora passarà a ser 
de plataforma única. les primeres imatges virtuals 
del projecte permeten fer-se una idea de com serà 
aquesta via un cop finalitzin les obres. 

El tram passarà a ser de plataforma única
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El pressupost participatiu per al 2018, en marxa
S’han rebut 110 propostes i la votació es farà durant la 2a quinzena d’octubre
per segon any consecutiu, l’ajunta-
ment ha reservat 200.000 € del pres-
supost municipal perquè la ciutadania 
decideixi a quins projectes els vol des-
tinar. des del 29 de maig i fins al 25 
de juny s’han recollit 110 propostes. 
la majoria, un 32% fan referència a 
temes d’urbanisme i espai públic, se-
guides de les de medi ambient i soste-
nibilitat (21%), i esports (15%).

durant les properes setmanes es farà 
una valoració tècnica de totes les propos-

tes rebudes i durant la segona quinzena 
d’octubre es portaran a votació. les pro-
postes més votades, fins a un màxim de 
200.000 €, passaran a formar part del 
pressupost municipal que haurà de ser 
aprovat per part del ple municipal perquè 
puguin ser executades durant l'any 2018.

Proposta guanyadora
el 2017
la proposta guanyadora de l’any pas-
sat va ser l’adequació de la masia de 

can Salamó per a l'agrupació escol-
ta amon-ra i altres entitats. durant 
aquest 2017 s’ha estat treballant en 
l’elaboració del projecte i en l’avalu-
ació de l’estat de la masia i de les ne-
cessitats d’arranjament per poder ser 
utilitzada amb totes les garanties. a 
banda d’aquesta proposta, però, n’hi 
ha d’altres que no van resultar gua-
nyadores però que s’han portat a ter-
me ja que es van considerar d’interès 
o necessàries. 

Propostes del 2017 que no van resultar guanyadores però que s’han portat a terme
(de manera total o parcial):
• Invertir 50.000 € en millores a les 
diferents escoles públiques.
• Rebaixar les voreres de tots els 
passos de vianants que no estiguin 
adaptades: s’ha continuat el pla per 
adaptar voreres. 
• Incorporar Equips DEA (desfibril·
lador extern automàtic) als cotxes 
patrulla de la policia local.
• Netejar i regar més sovint els car-
rers de premià per tal d'eliminar 
els orins de gos: s’ha incrementat 
l’equip de 1a intervenció.
• Netejar pintades i arranjar els pas-
sos soterrats per evitar que s'inun-
din quan plou impossibilitant el 
pas: es farà una prova pilot pintant 
4 passos amb grafits d’autors locals 
i la resta es pintaran de color blanc. 
• Atenció a les Necessitats Educa-
tives Especials (NEE). Creació d'un 
grup de suport de vetlladores a les 

escoles públiques del municipi per 
suplir les franges que no depenen 
del Departament d'Ensenyament 
(excursions, menjador i colònies): 
s’han posat vetlladores a l'Escola 
Bressol.
• Redissenyar la plaça Nova i la pla-
ça de l'Esperanto per crear dues zo-
nes diferenciades, una per a infants 
i l'altra per a mascotes: s’han enjar-
dinat les places de l’Esperanto i dels 
infants. S’ha fet una zona d’esbarjo 
per a gossos a la plaça Santa Rosa.
• Arranjar les voreres dels laterals 
del Torrent Castells, tant a la ban-
da de la Salle com a la del Tennis: 
s’està treballant per intentar que es 
pugui fer aquest 2017.

• Prioritzar l'asfaltat de carrers sen-
cers en comptes de posar pedaços 
en aquelles parts malmeses: el pro-
jecte de transformació de la Gran 
via es portarà terme a principis del 
2018. 
• Crear espais públics exclusius per 
a gossos per tal d'eliminar-los de les 
zones d’esbarjo infantils. Definir el 
nombre d’instal·lacions necessàries 
i la periodicitat de les higienes i re-
posició de materials segons el cens 
de la població animal que consta: 
s’ha creat un espai per a gossos a la 
plaça Santa Rosa, que se suma als 
del Palmar i la plaça de la República.
• Tallers grupals de socialització per 
a nens i nenes amb problemes de 
socialització originats per la diversi-
tat: es fan sessions de benvinguda 
i accions d’immersió lingüística per 
als nouvinguts. 
• Espai Jove. Adequar o buscar un 
espai que esdevingui el punt de tro-
bada per als joves on s'oferirien xer-
rades, tallers, orientació, etc.: s’han 
fet accions en aquest sentit a la Bi-
blioteca. l’adequació de la masia de 
Can Salamó també donarà resposta 
a aquesta proposta. 
• Posar arbres als parcs que no tin-
guin gaire o gens d'ombra: s’està 
desenvolupant un projecte d’ arbrat 
a tot el poble. 
• Subvencionar cinema i especta-
cles a premià per potenciar el co-
merç local: es fan diverses accions 
en aquest sentit. 
• Crear un equip permanent de per-
sones que realitzin un inventari dels 

elements comuns públics (bancs, 
cartelleres, voreres, fonts, parcs in-
fantils...) i en revisin l’estat periòdi-
cament per al seu manteniment: for-
ma part de les funcions de l'equip 
tècnic.
• Arreglar el màxim nombre de sots 
a les voreres que permeti el pressu-
post: s’està fent. 
• Netejar els contenidors de brossa 
per dins i per fora per evitar olors i 
mosquits: s’està fent. 
• Acolorim el poble. Decorar algu-
nes parets mitjaneres dels blocs de 
pisos amb murals gegants: es farà 
una prova pilot pintant amb grafits 
els passos soterrats. 
• Tallers preventius d’assetjament 
escolar. Tallers adreçats a alumnes, 

pares i educadors per conscienciar 
sobre el tema: s’han fet xerrades so-
bre aquest tema. 
• Gestió integral dels gats del car-
rer: s’està treballant amb associaci-
ons sobre aquest tema.
• Nous plans d'ocupació: s’han fet 
noves convocatòries.
• Creació d’horts urbans perma-
nents o temporals: s’està buscant 
un espai adequat. 
• Educació de gossos i propietaris. 
Campanya de civisme al carrer con-
sistent en l’oferta de formació per a 
propietaris de gossos. possible vo-
luntariat en l’ensinistrament, es pot 
fer els caps de setmana en espais 
públics. Donar un distintiu per als 
gossos. Ordenança de civisme: les 
darreres setmanes s’ha estat fent 

una campanya informativa al carrer 
amb agents cívics. 
• Organitzar un cicle de cinema a 
la fresca durant els mesos d'estiu 
a la plaça dels Països Catalans: 2·4 
pel·lícules al mes, entre setmana, 
no caldria que fossin estrenes i te-
màtic.

• Estimular el comerç a Premià. Sub-
vencionar determinades taxes mu-
nicipals al petit comerç de Premià 
durant els primers anys de funcio-
nament i destinar una major part del 
pressupost a les associacions de 
comerços de Premià per desenvo-
lupar més activitats: es fan campa-
nyes d’estimulació.
• Complementar la instal·lació de 
cartelleres i reparar les existents 
per millorar la difusió d'activitats 
d'entitats i col·lectius. 
• Instal·lar un tancat o jardinera que 
delimiti les illes de contenidors per 
evitar que es llenci la brossa a l'es-
pai públic: s’ha fet a l’N-ii. 
• Netejar i pintar els bancs del po-
ble: sincorporarà un pintor per fer 
aquestes tasques. 
• Promoció turística de la ciutat a 
través de la gastronomia i aprofi-
tant l'impacte del Desembarcament 
pirata. Concurs de receptes: des de 
l’àrea de promoció de la ciutat s’es-
tà  treballant en accions que identi-
fiquin Premià de Mar.

Més informació sobre
el pressupost participatiu a
governobert.pdm.cat.
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El Consell d’infants
2016-2017 s’acomiada
el 22 de juny es va fer l’acte de cloenda dels 
consells d’infants d’aquest curs. el consell 
d’infants és un òrgan de participació on els 
nens i les nenes poden exercir el seu dret com 
a ciutadans, reflexionar, expressar la seva opi-
nió, debatre, prendre decisions i elevar pro-
postes al ple municipal. la finalitat del con-
sell d'infants, format per alumnes de 5è i 6è 
de primària, és aconseguir que els infants se 
sentin part activa del seu poble, desenvolupant 
la capacitat crítica i fent sentir la seva veu.

Campiona amb el cub Rubik

una alumna de l’escola sant 
Cristòfol, premiada per l’AMtu 

un premianenc guanya
un Premi Recerca Jove

berta García, una premianenca de 15 anys ha batut el rècord 
europeu de resolució del cub rubik amb els ulls tapats en un 
temps de 20,38 segons. García va aconseguir la fita durant un 
concurs celebrat a el escorial en el qual van participar més de 
noranta persones procedents de diversos països.

ting ting Hu ha guanyat el tercer premi del concurs de dibuix 
“Viatja gratis amb la t-16”, organitzat per l’associació de munici-
pis per la mobilitat i el transport urbà (amtu) i consistent en 
la creació d’un cartell per promocionar aquest títol de transport.

el treball de recerca de Gerard izquierdo Optimitzant envasos. 
Possible per a les matemàtiques, impossible per a les empreses? Ha 
estat guardonat amb un premi recerca jove 2016 que atorga 
l’agència de Gestió d’ajuts universitaris i de recerca. izquier-
do va cursar el batxillerat a l’institut premià de mar.

Col·laboració entre l’Escola de Música
i les escoles
durant el curs 2016-2017 l’escola municipal 
de música ha portat a terme diverses activitats, 
amb la col·laboració dels centres escolars del 
municipi, en les quals han participat més de 
460 nens i joves. entre elles cal destacar un ta-
ller per a l’escola bressol, concerts-tallers i con-
tes musicals per a alumnes de primària, i tre-
ball de textos i compositors amb els alumnes de 
batxillerat de l’institut. aquestes activitats estan 
pensades per afavorir el desenvolupament educatiu, cultural i/o social dels més joves a través de 
la música. durant el proper curs l’escola de música continuarà portant a terme aquestes accions. 

a banda, el centre va comptar amb prop de 450 alumnes matriculats en les diferents discipli-
nes o cursos que formen la variada oferta educativa del centre. 

6a Mostra de 
l’11 de juny es va fer la sisena edició de la mostra de Graffiti, que enguany va comptar amb la 
participació de 23 pintors que van omplir la Gran Via de colors. la jornada va comptar amb la 
participació de l’Escuela de Baile Loli i L’Acadèmia, que van fer una exhibició de balls.

Berta Garcia en una entrevista a Ràdio Premià de Mar

Foto de família amb el Consell d'Infants sortint

El dibuix de Ting Ting Hu va obtenir el 3r premi

Gerard Izquierdo en el moment de recollir el premi

La música afavoreix el desenvolupament educatiu

23 pintors van omplir la Gran Via de colors
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Premis Literaris
sant Jordi 2017
el 30 d’abril es va fer a l’espai l’amis-
tat el lliurament dels premis del con-
curs literari Sant jordi. 
els guardonats van ser els següents:

GRUP A: 1r i 2n de Primària
Segon premi modalitat prosa:
lema: Sale
títol: el cor
autora:  elsa Fernández Vives
primer premi modalitat prosa:
lema:  luna
títol:  el cocodril guitarrista
autora: berta mestre
Segon premi modalitat poesia:
lema: pepita pistolera
títol: mel, sucre i sal
autora:  olivia Selene buti canepa
primer premi modalitat poesia:
lema:  caputxeta
títol:  el camp
autora: Sara carrasco carrasco

GRUP B: 3r i 4t de Primària
Segon premi modalitat prosa:
lema: margat
títol: la nuna i el quadre màgic
autora: mariona Herrera Fabregat
primer premi modalitat prosa:
lema: la fantàstica de la màgia
títol: en busca de l’illa prohibida
autora: ranya el baitah abraq
Segon premi modalitat poesia:
lema: pop
títol: el cel

autora: paula Sisti Gutiérrez
primer premi modalitat poesia:
lema: miola
títol:  la meva gateta
autora: ainhoa labrador Fornieles

GRUP C: 5è i 6è de Primària
Segon premi modalitat prosa:
lema: duna
títol: Segur que m’he perdut?
autora: maria Hidalgo pérez
primer premi modalitat prosa:
lema: Kinder malo
títol:  el viatge d’en rashid
autora: mar castellà Salvia
Segon premi modalitat poesia:
lema: Hipponim
títol: estimada pau
autora: ona ballesta Sánchez
primer premi modalitat poesia:
lema: picarol
títol: Somnis
autora: Greta Fernández cañadillas

GRUP D: 1r i 2n d’ESO
Segon premi modalitat prosa:
lema: ciborg 23
títol: la història d’en rahim
autor: aitor company lópez
primer premi modalitat prosa:
lema: Snoopy del temps
títol: Qüestió de temps i perdició
autora: júlia Serra trujillo
Segon premi modalitat poesia:
lema: Scorpx

títol: reflex de llum
autora: aixa Santamaria Sánchez
primer premi modalitat poesia:
lema: Grande
títol:  Somriu
autora: alexandra Guarachi Sarpón

GRUP E: 3r o 4t d’ESO
Segon premi modalitat prosa:
lema: mirajane
títol: les fletxes trencades que podien 
arreglar cors
autora:  marina bort
primer premi modalitat prosa:
lema: adanreb
títol: desxifrant la meva vida
autora: maria bernadó
Segon premi modalitat poesia:  
lema: Happy
títol: innovacions a la cavalcada
autor:  Gerard Vidal Salgado
primer premi modalitat poesia:
lema: marshmello
títol: l’amistat
autor:  lluc pèriz molins

GRUP F: de 15 a 18 anys
Segon premi modalitat prosa:

desert
primer premi modalitat prosa:
lema: j. cendra
títol: multidimensionalitat
autora: paula lópez parra
Segon premi modalitat poesia:
lema: còctel de fragàncies
títol: He de dir-t’ho
autor: arnau torres nadal
primer premi modalitat poesia:
lema: aria jagger
títol: bella alosa
autora: júlia Grande martí
relat curt: a partir de 15 anys
premi de la modalitat relat curt:
lema: Kira
títol: cinc hores de vol
autora: maria del mar martí de ahumada

GRUP G: de 19 anys endavant
primer premi modalitat prosa:
lema: un premianenc
títol: memòria
autor: joan manel Garci i miranda
primer premi modalitat poesia:
lema: tresa Fontova
títol: la pell de l’aigua
autor: àngel Fabregat morera

Els guanyadors de totes les categories al final de l'acte

Exposició al MEP:
“som gent de Profit”
El Museu de l’Estampació acull fins al
30 de juliol l’exposició “Som gent de
profit”, produïda per l’Agència de
residus de Catalunya (arC)
aquesta exposició vol conscienciar el públic d'una 
forma molt didàctica contra el malbaratament ali-
mentari. cal tenir en compte que en l’actualitat a 
catalunya cada persona llença de mitjana uns 35 
kg. de menjar/any, és a dir, 262.000 tones en xi-
fres absolutes.

amb aquest concepte s’ha representat un espai 
quotidià i proper a la ciutadania, com la cuina d’una 

Vi temporada de Música
a l’Espai l’Amistat

Exposició 

a finals de juny es va iniciar la sisena edició de la 
temporada de música clàssica que organitza la co-
ral l’amistat pensada per arribar a un públic ampli. 
l’obra escollida va ser una sarsuela en versió con-
cert, Cançó d’amor i de guerra de r. martinez Valls.

a la tardor, concretament el 6 d’octubre, tindrà 
lloc un concert de flauta travessera i piano, a càrrec 
del flautista anton Serra. per al mes de novembre 
està prevista l’obra Història del Soldat d’ igor Stra-
vinsky (versió de 1920), a càrrec del murtra ensem-
ble, i l’espectacle Veus del Cor infantil Amics de la 
Unió dirigit per josep Vila i jover. 

el darrer concert de l’any es farà el 15 de desembre 
i serà Gira un món de nadales interpretat per cris 
juanico i la coral l’amistat.

Fins al 29 d’octubre el museu de l’estampació aco-
llirà l’exposició temporal Alguns fragments de la histò-
ria de Premià de Mar, una mostra que permet veure 
elements de la vida quotidiana de segles enrere, al-
guns ja en desús, com per exemple un guarda-rodes 
per a carro, unes piques per a aigua, o un fogó de 
llenya. la majoria d’aquests testimonis de la nostra 
història estan fets en pedra, i per tant es van elabo-
rar per perdurar. És el cas també, del mil·liari romà 
de can Ferrerons, d’una llinda de casa de pescador 
del segle XViii, de les fites de terme datables en el 
segle XiX, o de la pica d’aigua beneita de l’església 
de Sant cristòfol, que va ser desmuntada l’any 1936.

l’accés a l’ exposició és lliure. els diumenges 16, 
23 i 30 de juliol a les 12h s’hi faran visites guiades.

llar, d’una escola o d’un restaurant, a on pot tenir 
lloc el malbaratament alimentari. aquest espai s’ha 
creat amb plafons que transmeten dades importants 
i impactants. per tal que l’exposició sigui propera a 
tots els públics, tres d’aquest plafons tenen elements 
interactius amb volum per captar la seva atenció, i 
set tenen elements interactius per tocar i consultar.

l’exposició s’acompanya de la realització d’un ta-
ller demostratiu al museu el dimecres dia 19 de ju-
liol en dues sessions, una a les 11h i l’altra a les 12h. 
l’accés és lliure i per a tota la família, tant al taller 
com a l’exposició.

La mostra vol conscienciar sobre el malbaratament Músiques del món de l'Orquestra Barcelona Filharmonia
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L’educació, una prioritat per a tothom
Fa poques setmanes hem tirant endavant la subven-
ció del 75% dels llibres i material escolar pels alum-
nes premianencs, una iniciativa que forma part d’un 
pacte global per millorar de manera substancial 
l’educació a la nostra vila en els propers anys.

el primer que vàrem fer, abans de portar-ho a 
aprovació del ple, va ser reunir-nos individualment 
amb totes les escoles per explicar-los el projecte però, 
sobretot, per fer-los-en partícips, ja que són les que 
tenen més a dir en una decisió d’aquesta magnitud.

perquè estem parlant d’un projecte viu, que s’ani-
rà adaptant a les necessitats de les escoles en cada 
moment i que es portarà a terme amb la participació 
conjunta de totes les parts implicades: els centres 
educatius, les famílies i l’ajuntament.

Som molt conscients que la casuística de cada mo-
ment i de cada centre poden anar variant, i per tant 
volem fer un pacte obert i adaptable per garantir que 
l’educació dels més petits esdevingui un eix vertebra-
dor a la nostra ciutat. i, sobretot, volem que sigui un 
pacte de tothom i per a tothom, perquè l’educació és 
i ha de continuar essent una prioritat per a tots.

Hem tingut la inesperada i desagradable sorpresa 
de veure que, d’entrada, alguns grups municipals no 
s’hi han volgut sumar. esperem que, amb el temps, 
canviïn d’opinió i també hi vulguin participar. per-
què entenem que davant els grans temes no hi ha 
colors polítics, sinó prioritats. i l’educació, per a nos-
altres, n’és una de les més importants.

Dos anys fent Premià. Seguim!
durant aquests dos anys, hem aconseguit 20.000€ 
per salvar el patronat premianenc, 50.000€ per 
materials gestionats pel consell escolar i un admi-
nistratiu més per a Serveis Socials. Hem multipli-
cat per 3 el fons de cooperació, hem introduït als 
pressupostos 30.000€ per a suport a les necessitats 
educatives especials i específiques, 15.000€ per di-
namització de la gent gran, 30.000€ més per suport 
a les famílies i la contractació de més agents de poli-
cia municipal per incrementar la seguretat al poble.

des de l’oposició, hem proposat la creació d’horts 
urbans, hem creat la taula de Serveis Socials per 
poder fer seguiment de les necessitats del nostre 
poble i hem establert la figura del coordinador cul-
tural per evitar duplicitat d’activitats. Hem fet de 
premià de mar un municipi cardioprotegit amb 
aparells desfibril·ladors i hem ajudat als comerços 
afectats per obres públiques amb una compensació 
de l’ajuntament.

amb només dos regidors hem sol·licitat el rea-
profitament d’aliments excedents als menjadors es-
colars, hem regulat els clubs de cànnabis a premià, 
hem creat la comissió de seguiment de les obres del 
port, hem exigit la redacció de memòries anuals a 
l’ajuntament, hem coordinat l’atenció a les neces-
sitats educatives especials i específiques amb el 
teixit social, hem protegit el fons documental joan 
Gómez, hem creat el consell de joves de premià de 
mar i hem liderat la regulació dels pisos turístics.

Que no t’enganyin: amb dos regidors i des de 
l’oposició, hem fet poble! i seguim.

En educació cal més debat, acord i responsabilitat
i menys populisme i partidisme
ens deceben les polítiques populistes i injustes deu-
tores de la maniobra de govern i de c'S per salvar 
una regidora sense iniciativa de la demanda de di-
missió. no podem ser irresponsables en el destí de 
la inversió més gran feta en educació (622.500€) i 
decidir que vagi només a llibres.

no és just que famílies amb pocs recursos pa-
guin llibres a persones que cobren més de 60 o 100 
mil €/any i no ho necessiten. tampoc que famílies 
premianenques de públiques com Santa anna no 
rebin ajut quan paguem els llibres a les d'altres po-
bles, sense importar els seus ingressos, i que venen 
a concertades de premià.

davant la injustícia, fem propostes per construir i 
corregir la situació: apostem per sociabilitzar llibres 
amb criteris de renda. cosa que permet tant l'accés 
als llibres com alliberar recursos per a d’altres actua-
cions prioritàries: millores a infraestructures, mate-
rial i excursions, programes de lectura, suport nee, 
etc. en definitiva, un ús més just i responsable dels 
recursos.

a més, ens volen fer creure que aquestes mesu-
res formen part d'un "pacte" per l'educació, que en 
realitat és una llista on govern controla que hi entra 
i que no, creada per validar decisions ja preses i con-
dicionades. ja n'hi ha prou de vella política, per això 
hem presentat un pla perquè el pacte s'elabori amb 
espais de debat real amb totes les parts per priorit-
zar i arribar a acords. agraïm als docents i famílies 
que han abocat propostes. continuarem defensant 
que puguin tenir veu en espais reals de decisió.

Per un Premià net i verd. Per unes platges dignes
Som un poble que vivim al carrer, a les places i a la 
platja. i mereixem espais cuidats i nets!

a icV-euia proposem mesures i accions per fer 
de premià una ciutat neta, amable i respectuosa 
amb el medi ambient.

cal cuidar la platja com el valuós espai natural que 
és. Sabem que no és només qüestió de netejar, és tant 
o més necessari conscienciar per embrutar menys i 
per això reclamem campanyes que informin a la ciu-
tadania de l’impacte de les accions incíviques.

És responsabilitat de tots i totes tenir cura de l’espai!
Són quatre, els eixos que cal potenciar per resol-

dre els problemes de la nostra platja:
1. una planificació integral dels residus: neteja de la 
sorra i mecanismes per evitar l’arribada de residus 
al fons marí.
2. una solució ecològicament sostenible per a la 
manca de sorra, sent capaços de reconduir les con-
seqüències negatives de la falta de planificació urba-
nística i ambiental.
3. dignificar i potenciar la platja per a què esdevin-
gui un espai natural d’esbarjo del que puguem gau-
dir tot l’any, amb infraestructures per tal que sigui 
un espai digne i en condicions, com ara lavabos pú-
blics, i ampliant el servei de vigilància.
4. adequació del passeig marítim, fent-lo accessible 
fins a connectar amb Vilassar, preservant l’espai natu-
ral existent i il·luminant el passeig i els seus accessos 
al seu pas per premià, tal i com han fet els pobles veïns.

premià de mar és casa nostra i exigim que el go-
vern municipal en tingui cura.

per un premià net i verd!

La propuesta de Cs ahorrará a las familias
el 75% del coste de los libros de texto
ciutadans apuesta, firmemente, por una educación de 
calidad y gratuita como garante de la igualdad de opor-
tunidades. esa convicción nos llevó a ser los impul-
sores del programa de socialización de libros de texto 
en los centros educativos de premià de mar, propuesta 
que se aprobó en el pleno del mes de mayo, salvando 
los votos en contra de la crida, erc y la coali.

el ayuntamiento realizará la inversión inicial para 
la compra de libros de texto, y para que el proyecto 
sea sostenible, los padres aportarán el 25% del coste, 
que servirá para renovar los libros que se deterioren 
y afrontar los cambios de temario. el resultado final 
es un ahorro para las familias del 75% del coste de 
los libros de texto.

es una medida de apoyo a las familias, que alivi-
ará, sin duda, su carga económica, especialmente la 
de aquellas familias con menores ingresos, en unos 
momentos en que, por desgracia, el fantasma de la 
crisis sigue muy presente.

una medida que también tiene como objetivo 
educar al alumnado en la importancia de cuidar el 
material y valorar la inversión realizada en su educa-
ción, fomentando prácticas de equidad y valores de 
corresponsabilidad, solidaridad y desarrollo sosteni-
ble, y en el cuidado de un bien colectivo como son 
los libros de texto.

en el proyecto es imprescindible la implicación 
de las direcciones de los centros y de sus ampa y 
queremos aprovechar para agradecerles el gran es-
fuerzo que están realizando para que nuestra pro-
puesta se haga ya realidad en este curso 2017 - 2018.

Esto va de democracia
en numerosas ocasiones hemos oído recitar que 
«esto va de democracia» en relación a la indepen-
dencia, nada más lejos de la realidad. ¿a qué de-
mocracia se refieren ellos que tienen una decisión 
tomada y no les importa nada lo que piensen los 
catalanes? Seguramente se trata de una democracia 
parecida a la que defienden sus socios bolivarianos 
de la cup, y a la que en nada, los catalanes quere-
mos parecernos.

el famoso referéndum de autodeterminación que 
defienden, no es fruto de ningún mandato de la so-
ciedad catalana, de hecho, «los del sí» se presenta-
ron a las elecciones autonómicas, plebiscitarias (que 
perdieron), con un programa que en ningún caso 
cita ningún referéndum de autodeterminación, sino 
de un «referéndum de ratificación de la constitución 
del nuevo estado»: imaginación en estado puro.

estamos en la post verdad del proceso: votar es 
democracia! nada más lejos de la realidad, hasta en 
cuba se vota, y pobre del que no lo haga. democracia 
es mucho más: es respeto a las libertades, respecto 
a la ley, es contrastar opiniones, y después votar, sí 
votar, es una condición necesaria, pero no suficiente.

encantados de la vida, si en realidad esto va de 
democracia, les esperamos en las cortes Generales, 
y a respetar lo que democráticamente se decida. ello 
no obstante, no renunciamos a que también en el 
parlament de catalunya, se pueda ejercer en liber-
tad la democracia, con respeto a las leyes, a nuestras 
propias leyes, y por encima de todo, con respeto a la 
sociedad catalana.
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Pacte per l’educació: l’eina i l’aposta pel futur
d’un model de ciutat educadora
durant el mandat anem aplicant les fites electorals 
que el pSc tenim recollit en el nostre programa 
electoral. així ho vam fer al passat ple municipal 
aprovant una modificació pressupostària destinada 
a subvencionar el 75% del cost dels llibres i del ma-
terial escolar.

des del pSc tenim clar que aquesta mesura va 
unida a la responsabilitat de tenir un paper rellevant 
en la planificació educativa de la nostra vila, que re-
quereix una gran inversió econòmica per dotar als 
nostres alumnes de la millor qualitat educativa. 

per aquest motiu, aquest projecte només és una 
de les moltes línies generals que volem impulsar en 
el marc d’un pacte local per a l’educació. un pac-
te que garanteixi el dret a l’educació a través d’un 
model de ciutat educadora que vetlli perquè l’educa-
ció sigui accessible per a tothom, sense distinció de 
classe, en condicions d’igualtat d’oportunitats i amb 
l’adaptació als canvis socials.

ens comprometem a treballar des del consens i 
el treball cooperatiu per aconseguir el compromís 
de totes les parts que hi estan implicades. És clar 
que aconseguir un pacte per l'educació és molta 
feina, temps, discussions, i també durà petites o 
grans desavinences. però és imprescindible aconse-
guir-ho, i ha d'estar, inevitablement, en la voluntat 
de totes les parts i de tots els partits polítics. 

els socialistes creiem que l'aposta pel futur dels 
nostres infants ho mereix i cal un pacte per tal 
d’afrontar els grans reptes que té premià de mar en 
l’àmbit de l’educació.

Associació Veïns Premià Centre AVVPC
(nou membre de la COAV)
al barri del centre de premià de mar hem estat sen-
se representació veïnal, tot i ser el de major població 
i més nombre de comerços.

Hem estat abandonats sempre i les coses que 
s’han anat aconseguint ha estat, en la majoria de ca-
sos, per la pressió dels comerciants.

tot comença pels problemes d’uns contenidors i un 
grup de veïns que reivindiquen els seus drets. ara aquest 
tema segueix sent un dels molts que necessitem resoldre.

problemes d’accessibilitat i mobilitat, manca de neteja, 
degradació de les infraestructures, problemes d’arbrat i 
jardineria, inseguretat ciutadana, han estat els nostres pri-
mers pilars. però ara amb la preparació de la 1ª festa de bar-
ri, ens centrem en temes de veïnatge, cultura, oci, recupe-
ració de la plaça dels escacs i la programació d’un torneig.

un dels principals problemes en tota la població i 
el més criticat, segons la valoració que ens manifes-
ten els veïns en el dia a dia i en les xarxes socials, és 
la manca de neteja.

poca rotació en la neteja, pèssimes eines dels es-
combriaires, manca de poda dels arbres… tot ple-
gat incrementa la quantitat de fulles i de flors i els 
desbordaments dels contenidors; diferents espècies 
d’arbres amb floració a diferents èpoques fa que tin-
guem mantells de flors de març a juliol i caiguda 
de fulles de setembre a gener, i tot això dona com 
a resultat una ciutat bruta com mai ho havia estat.

des de la aVVpc volem ajudar la coaV a ser mes 
forts per aconseguir millorar premià de mar amb la 
vostra inestimable ajuda.

bona festa major.

Nou servei d’emprenedoria
personal tècnic especialitzat assessorarà als usuaris en tot allò
relacionat amb la posada en marxa d’un negoci
a mitjan juliol entrarà en funcionament a l’antiga Fàbrica del Gas un servei d’emprenedoria per oferir aten-
ció personalitzada a les persones que tenen una idea de negoci i volen posar-la en pràctica.

els serveis que s’oferiran són:
• Atenció personalitzada a la persona l'emprenedora.
• Assessorament per elaborar el pla d’empresa i analitzar la viabilitat del negoci.
• Informació dels tràmits per constituir una nova empresa.
• Assessorament en la consolidació del negoci.

alhora, el servei de promoció econòmica està mantenint converses amb l’ateneu cooperatiu de mataró 
per oferir també un servei d’assessorament a projectes d’economia social. 

els ateneus cooperatius són l’espai de trobada, coordinació, aprenentatge i discussió, cooperació i trans-
formació social amb uns principis comuns: justícia social, democràcia directa, deliberativa i participativa, 
decreixement i sostenibilitat, equitat i solidaritat. 

les persones interessades en utilitzar el servei d’emprenedoria han concertar una entrevista adreçant-se 
a les instal·lacions de promoció econòmica (c/ joan XXii,2 ) o bé trucant per telèfon al 93 752 91 90.

Properes ubicacions de la deixalleria mòbil

Rubén Martínez plega de regidor
i el substitueix David Expósito

la deixalleria mòbil funciona cada dissabte des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, excepte al migdia 
(de 14.30 a 15.30 h). la ubicació prevista durant els mesos de juliol, agost i setembre és la següent: 

Dissabtes del mes de juliol:
Gran Via/plaça dr. Ferran

Dissabtes del mes d’agost:
plaça mercè rodoreda

Dissabtes del mes de setembre:
can pou-rafael de casanova

per fer ús de la deixalleria mòbil s’ha de portar la targeta d’usuari que s’utilitza per a la deixalleria la Suïssa, 
ubicada al polígon industrial la Suïssa de premià de dalt. Fer-ne ús, comporta una bonificació en la quota 
de la taxa de la brossa.

el regidor de c’s, ruben martínez, va formalitzar la seva renúncia 
al ple del mes d’abril per motius professionals.

durant el ple del mes de maig va tenir lloc la presa de possessió 
del nou regidor del grup municipal, david expósito.

El 52% dels compromisos del Pla d’Actuació
Municipal estan avançats o finalitzats
el 26 de maig es fa fer al centre cívic el Fòrum ciutadà de balanç del pla d’actuació municipal 2016-2019. 
un 52% dels compromisos es troben en fase avançada o finalitzada, i de la resta un 27% estan iniciats. 

el Fòrum ciutadà va servir perquè els assistents poguessin aclarir dubtes i donar la seva opinió sobre els 
temes tractats. al portal governobert.pdm.cat es pot consultar tota la informació sobre el balanç del pam i 
també hi ha un formulari perquè tothom hi pugui fer aportacions.

Sessió de balanç del PAM al Centre Cívic
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Més vigilància dels vehicles
estacionats a prop
de les platges 
des de finals de juny s’ha augmentat la presència policial a les zones properes a les platges. 
aquest dispositiu té per objectiu evitar l'augment de robatoris als vehicles estacionats durant 
estones llargues a les zones properes a la línia de la costa.

amb aquesta iniciativa es pretén poder fer prevenció de robatoris a l'interior dels vehicles; 
poder reaccionar en cas de detectar un incident i identificar-ne els autors.

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

La policia incrementa
la vigilància al barri
de Llevant 
Els robatoris amb força a l’interior de 
vehicles a premià de mar van passar 
de 130 a 185  durant el darrer any*. 
per aquest motiu, des de principis de 
maig es va augmentar la vigilància policial al barri de llevant, a on s’havien detectat que 
es produïen una part important dels robatoris. Al cap d’un mes i mig ja s’han obtingut els 
primers resultats positius, i el nombre de robatoris ha disminuït respecte el mateix perío-
de de l’any anterior. 

D’altra banda, els robatoris als domicilis i establiments van patir un increment menor 
(de 81 a 85 i de 18 a 25 respectivament), i els robatoris a empreses van baixar de 4 a 1. El 
nombre de detencions durant el mateix període va passar de 166 a 178 i el de fets cone-
guts contra la seguretat viària de 19 a 29. Aquestes dades es van tractar durant la Junta 
Local de Seguretat que es va celebrar a finals de maig. 

*Comparativa entre els períodes maig del 2015 a abril del 2016 · maig del 2016 a abril del 2017

temporada de platges
el servei de vigilància i socor-
risme estarà vigent fins al 15 de 
setembre i funcionarà a totes 
les platges del municipi de di-
lluns a diumenge, 10 h a 18 h.

El servei de socorrisme consta 
dels següents elements:
• Mòdul de primers auxilis 
a la platja de llevant, junta-
ment amb els serveis per a 
persones amb mobilitat redu-
ïda (cabina de wc adaptada, 
cadira amfíbia i habilitació de 
zona d'estacionament).
• Megafonia a la platja de Llevant.
• Hi haurà 4 cadires de vigi-
lància ubicades en les dife-
rents platges.
• Per facilitar l’entrada i la sor-
tida a la zona de bany, s’han 
ampliat 2 línies de vida. en to-
tal s’han instal·lat 7 línies de 
vida al llarg de tota la platja.
• A través de la pàgina web de 
l’ajuntament es podrà consul-
tar informació de l’estat de les 
diferents platges: color de la 
bandera, estat de la mar, ín-
dex de radiació solar, presèn-
cia de meduses, etc.
• També es podrà descarre-
gar l’aplicació per a mòbils 
platges.cat, amb informació 
a temps real de les diferents 
platges de catalunya.

Recomanacions del servei de 
salvament i socorrisme:
• Cal seguir sempre les reco-
manacions dels socorristes, 
així com adoptar mesures 
d’autoprotecció per tal de gau-
dir d’un bany segur. 
• No intenteu nedar contra corrent
• Si us sentiu arrossegats per un 

corrent, nedeu paral·lelament a 
la platja i una vegada sortiu del 
corrent, nedeu cap a la platja.
• Les pilotes, matalassets i flo-
tadors són molt lleugers i po-
den anar-se'n fàcilment mar 
endins o bolcar. per tant, mai 
els utilitzeu si no sabeu nedar.
• Cal respectar les banderes de 
senyalització de l'estat de la mar:
• Bandera vermella : bany prohibit.
• Bandera groga: bany perillós. 
es recomana que l’aigua no so-
brepassi l’alçada de la cintura.
• Bandera verda: bany sense perill.

Servei de neteja
el servei de neteja de les plat-
ges s'intensifica durant la tem-
porada, de manera que diària-
ment es fa la neteja de la sorra, 
del passeig, recollida de pape-
reres, i neteja dels torrents, 
dutxes i accessos.
al llarg de la platja hi haurà un 
total de quatre punts de reciclatge.
els horaris de la neteja són els 
següents:
• 3 peons de 6 a 13 h cada dia.
• 1 peó-conductor de 3.30 a 
10.30 h cada dia, per netejar 
les platges de llevant i bella-
mar, amb un tractor amb mà-
quina garbelladora.

Servei guinguetes 
en total hi ha 4 guinguetes: 2 a 
platja de llevant, 1 a platja del 
bellamar i 1 a platja de ponent.
totes les guinguetes oferei-
xen servei de consigna gratuït. 
S’han ampliat els serveis higi-
ènics i cada guingueta comp-
tarà amb 2 cabines sanitàries, 
una d’elles adaptada per a per-
sones amb mobilitat reduïda.

Nova zona per a gossos a la plaça de santa Rosa
des de primers de maig, premià de mar té una nova zona d’esbarjo per a gossos a la plaça Santa 
rosa, ubicada entre la Gran Via i la carretera de premià de dalt. l'espai, de 300m2, compta amb 
un dispensador de bosses per recollir els excrements, bancs, papereres i una font d’aigua. tot el 
mobiliari urbà està fet amb materials reciclats.

aquesta zona per a gossos se suma a les dues que es van fer durant l'any passat, una al parc 
del palmar i l’altra a la plaça de la república.

Campanya informativa sobre gossos
l’obertura del nou espai ha anat acompanyada d’una campanya per informar les persones que 
passegen amb gos que disposen d’aquesta nova zona de la plaça Santa rosa. alhora, aquestes 
persones també són informades que els gossos només poden anar sense lligar a dins els espais 
específics per a ells i que han de recollir-ne els excrements. aquesta campanya s’ha fet amb 
agents cívics i s’ha centrat a les zones de les places de l’esperanto, dels infants i als carrers 
propers.

la zona d’esbarjo per a gossos de la plaça de Santa rosa se suma a les que ja hi havia al parc 
del palmar i a la plaça de la república.

Nous enjardinaments a les places
dels infants i de l'Esperanto
les places dels infants i de l’esperanto compten des de fa unes set-
manes amb nous espais verds que s’han creat seguint els criteris de 
naturalització que s’estan aplicant a diversos indrets del municipi.

l’objectiu d’aquesta iniciativa és anar construint un circuit 
format per zones verdes naturalitzades amb espècies autòcto-
nes i petits ecosistemes que van enllaçant les places i els carrers. 
d’aquesta manera, el poble es va omplint de jardins naturals 
adaptats al canvi climàtic i pensats per afavorir la biodiversitat.

a la plaça de l’esperanto, a més, s’hi ha col·locat 5 caixes niu 
de pardals i mallerengues i uns troncs a tocar de la riera, amb 
senyalització específica, per tal que els gossos hi puguin orinar 
sense embrutar la resta de la plaça.

Els gossos disposen d'un nou espai a la plaça Santa Rosa La nova plaça de l'Esperanto
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una coproducció maresmenca,
novetat a la programació
d'estiu de RPM
El programa es farà cada dia de 9 a les 12h i tractarà temes
que afecten els diferents municipis de la comarca
la programació d'estiu de l'emissora munici-
pal tindrà com a principal novetat el programa 
matinal “ona maresme”, un programa copro-
duït per les emissores municipals de premià 
de mar, mataró, canet de mar, arenys de mar i 
Sant cebrià de Vallalta. ona maresme proposa 
unir esforços per dedicar tres hores de la nos-
tra programació al matí a un espai produït de 
forma mancomunada, que pugui donar veu a 
temes que afecten els diferents municipis que 
hi participem i difondre les activitats lúdiques 
esportives i culturals que se celebren durant 
l'estiu a la nostra comarca. el programa ocupa-

rà la franja horària de les 9 a les 12h. i tindrà 
com a cares visibles a rpm a laura majadas i 
clara pàmies.

una altra de les novetats d'aquest estiu serà 
el programa "la terrasseta", presentat per lola 
busquets i que a manera de tertúlia buscarà 
diferents escenaris d'estiu per conversar amb 
protagonistes a la fresca.

pel que fa als serveis informatius mantenen 
els butlletins horaris, combinats amb els de la 
Xarxa de comunicació local. es podran con-
sultar les principals novetats al web radiopre-
miademar.cat i també a les xarxes socials.

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
• Videoactes: http://videoactes.premia.cat

Laura Majadas i Clara Pàmies als estudis de Ràdio Premià de Mar

Els plens, amb videoactes

La zona blava ja es pot pagar
a través del mòbil

l'ajuntament ha posat en marxa una nova apli-
cació informàtica que permet gestionar i veure 
les actes dels plens municipals en format ví-
deo, amb un disseny adaptat a qualsevol dis-
positiu mòbil. 

el sistema, a més d’optimitzar i agilitzar el 
treball de l’elaboració de les actes municipals 
té plena validesa legal i permet a la ciutadania 
accedir de manera directa i transparent als 
continguts dels plens municipals. 

les videoactes permeten accedir als con-
tinguts del ple a través dels diferents apartats 
tractats, anant directament a un punt concret 

sense necessitat d’haver d’escoltar la resta de 
punts, o per mitjà de les intervencions de cada 
un dels regidors. 

les actes dels plens en aquest nou format es 
poden trobar a http://videoactes.premia.cat

des de primers d’abril, la zona blava de premià de mar ja es 
pot pagar amb telèfon mòbil. el sistema funciona a través de 
l’aplicació easypark. un cop descarregada aquesta app, l’usu-
ari, des del telèfon, pot aturar o allargar el temps d’estaciona-
ment, pagant pel temps exacte consumit i sense necessitat de 
desplaçar-se fins al parquímetre.

aquest servei té un cost de 0,16 € per estacionament que 
l’empresa cobra directament a l’usuari.

els usuaris que ho prefereixin poden seguir utilitzant el sis-
tema tradicional, pagant a través del parquímetre amb mone-
des o targeta.

El nou sistema permet accedir als continguts del ple

L'App permet pagar, aturar o allargar  el temps des del dispositiu mòbil

40 anys de l’accident de Graus 
El 6 de juliol de 1977, en plena Festa Major, va tenir lloc a la carretera de Graus (Osca) 
l’accident d’autocar en què van morir un nombrós grup d’avis i àvies de premià de mar que 
tornaven d’una excursió. Uns fets que van colpir tot el poble i que encara avui recorden 
molts premianencs.
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15 Hores d’esport escolar

Caminada Premià-Montserrat

24ena caminada popular
a sant Mateudivendres 26 de maig el pavelló municipal d’esports acollia una nova edició de les 15 hores de 

l'esport escolar, amb la participació de les escoles i entitats de premià de mar i d’equips convi-
dats d’altres localitats veïnes. Hi van participar 500 jugadors de diverses categories de voleibol, 
futbol sala i bàsquet. la jornada va ser organitzada per la comissió de l'esport escolar amb la 
col·laboració de l’ajuntament.

el 3 de juny es va fer la 36ena edició de la caminada organitzada pels caminants de matinada i els 
caminants de Sant mateu, una travessa popular de resistència per camins de muntanya que es 
caracteritza per un esperit no competitiu i de germanor. enguany es va perfilar un recorregut amb 
noves variants, gairebé tot per pista forestal al llarg dels aproximadament 65 kms de distància. 

el 21 de maig va tenir lloc la popular caminada a Sant mateu, 
organitzada per l'associació esportiva de caminants de St. mateu 
amb la col·laboració de l’ajuntament. la jornada va comptar amb 
la participació de més de 300 persones i va tenir com a denomi-
nador comú l’esperit de germanor i de cordialitat dels assistents.

El proper any l'entitat celebrarà els 25 anys de la caminada

Bona part de la travessa va ser per camins de muntanya

A la jornada hi van participar 500 jugadors i jugadores
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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
> juliol·agost 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

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

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

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

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

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

l’arribada de l’estiu i de la calor, aquest any especialment intensa, ve 
acompanyada dels últims preparatius de la Festa major. S’acosten dies 
d’agafar el programa d’actes i sortir al carrer, de retrobar-nos amb la nos-
tra gent, d’improvisar trobades amb amics... en definitiva de gaudir del 
nostre poble i de tot allò que ens ofereix. 

Vull convidar-vos a participar al màxim de la nostra festa, a formar-ne 
part i a viure-la intensament, sense oblidar en cap moment el civisme. per-
què bona part de l’èxit de la nostra Festa major, una de les més rellevants 

de la comarca, es deu a la gran implicació dels pre-
mianencs, tant d’aquells que hi participen com a 
voluntaris i la fan possible com d’aquells que l’es-
peren durant tot l’any per passar-ho d’allò més bé.

tant si sou pirates com premianencs, sortiu al 
carrer i gaudiu de la Festa major amb alegria i 
diversió però també amb seny i respecte. 

bona Festa major!

en plenes vacances escolars, quan l'estiu arriba a premià de mar carregat de festa, obrim la nostra publicació amb el pacte per l'educació. un pacte 
local per l'educació que neix amb la voluntat de consensuar acords amb tota la comunitat educativa i els grups polítics a fi d'afrontar els reptes del 
municipi en aquest àmbit. Si les festes no són simples espais de diversió, sinó que ho són també de convivència i d'expressió, és potser quan es fa 
més evident la necessitat d'un esforç conjunt per a la millora general del sector educatiu.

un compromís que ha de permetre la participació activa de tota la comunitat educativa i adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint a cada mo-
ment. un acord que ha de poder donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials, fomentar l'aprenentatge en anglès, potenciar els 
casals d'estiu, ampliar els ajuts en transport escolar en els estudis superiors, donar suport a joves en risc d'exclusió social, incorporant educadors de 
carrer o fomentar l'aprenentatge de disciplines artístiques i de l'esport, entre d'altres.

Si com deia bertrand russell, l'escola és "la primera línia del front en el combat per la civilitat" un esforç conjunt ha de permetre assolir un model 
de ciutat educadora on la igualtat d'oportunitats, l'èxit educatiu i la convivència siguin prioritaris.



“Cal que als malalts i familiars no els faci
vergonya demanar ajuda”
Andrés serrano
president de la junta local
de l’aECC

L’AECC és una organització sense afany de lucre constituïda l'any 1953 amb la finalitat de lluitar 
contra el càncer en totes les seves variants. la junta local de premià de mar es va constituir l'oc-
tubre del 2016. A l'acte de presentació, que va consistir amb una caminada solidària, s’hi van 
aplegar més de 500 persones.

Com va començar la teva
relació amb l'AECC?
Vaig conèixer l'entitat a l'Hospital de 
Sant joan despí i m’hi vaig associar rà-
pidament, el següent pas va ser inten-
tar que l'aecc tingués una junta local 
a premià de mar, vàrem fer un acte a 
la biblioteca martí rosselló cap al mes 
d'abril i així es va començar a gestar la 
seva presència a premià de mar.

Quantes persones treballeu de
manera activa la junta local de l'AECC?
Som entre dotze i catorze persones que 
treballem de manera activa en totes les 
campanyes que es fan de sensibilització. 
el nombre total de socis en aquest mo-
ment és de 152 i, a vegades, com és ara la 
diada de Sant jordi, són moltes les per-
sones que s'apleguen al nostre costat per 
informar i per ajudar en la nostra feina.

D'on provenen els associats a la junta
local de l'AECC?
la majoria dels components de l'asso-
ciació han patit o han tingut algú molt 
proper que ha sofert un càncer, això ens 
dona un plus de credibilitat quan parlem 
amb persones afectades, perquè només 
algú que ha viscut en primera persona o 
al seu entorn més proper aquesta malal-
tia pot arribar a entendre què significa.

Quin és el teu cas personal?
en el meu cas personal vaig patir la 
malaltia a l’adolescència i els meus pa-
res m'ho varen amagar. personalment 
crec que és millor tenir coneixement 
de les coses que ens passen. no val 
que ens enganyin i no ens hem d'en-
ganyar nosaltres mateixos.

Ens neguem a assumir
que estem malalts?
Sí, és molt difícil assumir que tenim una 
malaltia de la qual sabem que el pronòs-

tic no és bo i ho intentem rebutjar, mol-
tes vegades fins i tot negant-ho. no deixa 
de ser un autoengany i no condueix a 
millorar ni la nostra qualitat de vida ni la 
del nostre entorn que també pateix.

Hi ha gent que es nega que l'ajudin?
no crec que sigui tant que es nega que 
l'ajudin sinó que hi ha gent molt gelosa 
de la seva intimitat i això fa que els costi 
molt o que no vulguin participar en as-
sociacions o en llocs on es pugui com-
partir les seves vivències. personalment 
crec que ens hem de deixar ajudar, tant 
nosaltres com familiars directes patim 
molt en aquests processos i és bo conèi-
xer gent que ja ha passat per aquí i ens 
pot aportar la seva experiència.

Estem realment conscienciats amb els
beneficis de realitzar-se proves per a la
detecció precoç del càncer?
potser és que hi ha poca informació sobre 
la detecció precoç. nosaltres, per exem-
ple, el dia mundial del càncer de còlon 
o durant la setmana sense fum fem cam-
panyes, però la gent encara no està ben 
informada, no coneixen que és hereditari 
en el cas del còlon i que si algun familiar 
l’ha patit, tenen possibilitat de desenvolu-
par-lo, i una detecció precoç et dona una 
esperança del 95% de superar la malaltia. 
Són nivells molt alts. Val la pena fer-ho.

Quines són les principals missions
de l'AECC?
l'aecc es basa en tres pilars d'actu-
ació: informar i conscienciar, donar 
suport i acompanyament i investigar.
l'associació ofereix serveis d'atenció 
psicològica amb un equip de psicon-
còlegs per atendre el malalt i els fami-
liars en totes les fases de la malaltia. 
també ofereix atenció social facilitant 
ajuts econòmics, ajuts per medicació 
atenció domiciliària, etc.

Es beneficia molta gent
d'aquests ajuts?
només a la província de barcelona 
s'han atès 2.205 persones als serveis 
d'ajut psicològic i social i s'han fet un 
total de 9,054 intervencions durant 
l'any 2016. però el més important és 
la part que es dedica a la investigació, 
gràcies a ella la supervivència avui en 
dia és del voltant del 60%.

Quins han estat els actes més
destacats d'aquest 2017?
aquest any hem celebrat un sopar solida-
ri i diferents campanyes de prevenció. al 
mes de març es va organitzar una mesa 
informativa sobre prevenció de càncer 
de còlon. a l'abril, vàrem participar en la 
diada de Sant jordi amb la rosa solidària. 
al maig amb motiu del dia internacional 
sense fum, es va posar una altra mesa in-
formativa per conscienciar la població de 
la necessitat de deixar de fumar.

Quins projectes teniu per aquest estiu?
aquest estiu ens centrarem en la cam-
panya de protecció solar i prevenció 
del càncer de pell, una campanya molt 
important en un lloc de platja com pre-
mià de mar. també al mes de setembre 
volem organitzar una paella solidària 

per seguir conscienciant la població de 
la necessitat de recolzar la lluita contra 
el càncer, aquesta vegada d'una mane-
ra més lúdica i participativa.

Quins són els reptes de l'associació
local en un futur immediat?
estem pendents de poder disposar d'un 
espai públic on volem donar un servei 
als ciutadans de premià que pateixin la 
malaltia i d'atenció a les seves famílies, 
promovent l'organització de tallers que 
millorin el seu benestar, com tallers de 
ioga o pilates i un lloc on es puguin fer 
conferències sobre diferents temàti-
ques relacionades amb la malaltia.

Quin missatge donaríeu a la població 
de Premià des de la vostra associació?
jo voldria incidir novament amb la gent 
que pateix ha patit la malaltia o té un fa-
miliar que es troba afectat, que es deixi 
ajudar. És bo per a tots i segur que li és 
positiu. a l'associació mantenim total 
discreció i som extremadament respec-
tuosos amb la intimitat de les persones. 
tothom que es vulgui posar en contacte 
amb nosaltres ho pot fer via e-mail (pre-
miademar@aecc.es) i segur que ens 
pot ajudar en les tasques de divulgació i 
ajut que fem al llarg de l'any.

Els membres de l'AECC el dia de Sant Jordi


