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El Centre Obert i la Casa 
dels Petits ja funcionen 
a ple rendiment

Les obres
de la nova

piscina
s’iniciaran
els primers 

mesos
del 2007

Es crea
la comissió
permanent
per fer el 

seguiment 
del baixador 

de Renfe 

Arriba
la segona

edició
de la fi ra

tradicional
“Mercat
del Mar”

L’Ajuntament
posa en 
marxa

la campanya
de renovació

de dades
del Padró

Es presenta
el calendari
d’activitats

per a la gent 
gran fi ns 

a fi nals de 
l’any 2006



Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo c/ Gibraltar, 30 
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor       93 752 91 90
Fax Ajuntament     93 741 74 25
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis Personals d’Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Cultura      93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Joventut (Diàleg)    93 752 99 90
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    93 752 42 08
Piscina Municipal    93 754 90 56
Normalització lingüística   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 33
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Estació Taxi 24 hores    93 752 25 32
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)           Oficines: 93 752 28 91
               Avaries: 704 10 00 00
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70     
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:          Oficina de servei: 93 752 58 33
                      Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 752 02 58

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
Ambulatori Urgències       93 754 77 13
Ambulatori     93 754 77 10
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
Taxi                93 752 57 57
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Jaume Batlle
Alcalde de 

Premià de Mar

1. P. Viayna
2. Lorente
3. Pueyo
4. Buenache
5. Barniol
6. Gaza
7. E. Viayna
8. E. Viayna
9. Rodríguez
10. Lorente

La festa del Barri Banyeres d’aquest any va acabar d’una manera 
tan inesperada com lamentable: amb la mort d’un veí durant el ball a 
la pista del Voramar, a causa d’un fatal accident. Gràcies a la ràpida 
actuació dels veïns, de seguida van arribar al lloc dels fets la policia 
local i un metge del CAP, tot i que la gravetat de l’accident feia im-
prescindible el trasllat del ferit a un centre hospitalari. 
 Segons manifesten diversos testimonis, l’ambulància va trigar molt 
de temps, i l’espera va ser llarga i angoixosa. Des del primer moment, 
l’Ajuntament ha volgut conèixer a través de la Generalitat de Cata-
lunya, el temps que va trigar l’ambulància i els motius, per valorar si 

calia prendre accions al respecte. Des del mes de juliol Premià de Mar compta amb dues 
ambulàncies, gestionades pel departament de Salut de la Generalitat. Tot i que en el mo-
ment d’escriure aquestes ratlles encara no hem obtingut cap resposta, volem manifestar 
que l’Ajuntament, tal i com ha fet des del primer moment, seguirà fent costat a la família, 
amics i companys del veí que vam perdre en unes circumstàncies tan tràgiques. 

El Pla de l’Ós, al costat 
del desaparegut Bella-
mar, és un racó ideal 
per gaudir d’un berenar 
en família davant de 
la imponent imatge de 
la Mediterrània. No cal 
renunciar a aquest espai 
un cop deixem l’estiu 
enrera!

11. Pueyo
12. Buenache
13. P. Viayna
14. Barniol
15. Barniol
16. E. Viayna
17. Gaza
18. Rodríguez
19. Lorente
20. Pueyo

21. Gaza
22. Gaza
23. Buenache
24. P. Viayna
25. E. Viayna
26. Barniol
27. Gaza
28. Rodríguez
29. Rodríguez
30. Lorente
31. Pueyo



L̓ equipament, situat a lʼantiga Escola Voramar, 
sʼanomena la Font del Cargol
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segueix a la pàgina següentLes noves instal·lacions estan situades a lʼantiga escola Voramar

Un equipament per atendre infants, 
joves i famílies amb nadons

A mitjans del curs passat 
va entrar en funcionament 
a l’antiga escola Voramar 
l’equipament impulsat per 
la Regidoria de Serveis So-
cials, la Font del Cargol, que 
aglutina el Centre Obert, 
que porta el nom d’ Entorn 
Jove i la Casa dels Petits, 
anomenada Nous Nius. El 
primer és un servei pensat 
per atendre els infants de 5 
a 16 anys. En canvi, el Nous 
Nius, va adreçat  a infants 
de 0 a 3 anys, acompanyats 
de les seves mares o pares. 
L’objectiu no és altre que fa-
cilitar a les mares més joves 
o amb necessitats diverses 
l’oportunitat,  amb l’ajut de 
professionals, d’adquirir els 
hàbits més adequats per 
poder tenir cura dels seus 
nadons. 

Reforç escolar 
o aprendre un ofici
Aquest 2006-2007 serà el 
primer curs sencer (de se-
tembre a agost) de funcio-
nament del Centre Obert i la 
Casa dels Petits. El Centre 
Obert o Entorn Jove fun-
ciona a les tardes, després 
de l’horari escolar i acull  
infants i joves, la majoria 
d’ells derivats des de Ser-
veis Socials. Amb aquests 
alumnes es treballa el reforç 
escolar, s’imparteixen tallers 
variats, es potencia l’esport, 
es fan sortides, jocs... tot 
plegat amb l’objectiu de 
portar a terme una tasca sò-
cioeducativa de prevenció. 
En aquest sentit, el treball 
amb aquests alumnes es 
fa en grup, però, fent-ne en 
tot moment un seguiment 
individualitzat, de manera 

que puguin rebre el suport i 
els estímuls necessaris per 
a poder-se desenvolupar 
com a persones dins la so-
cietat actual. Els grups es 
divideixen per edats: de 5 a 
8 anys, de 9 a 12anys i de 
13 a 16anys . Els més grans,  
tenen l’opció d’aprendre un 
ofici, com per exemple el 
de fuster o el de lampista,  
a les aules especialitzades 
del mateix centre i posterior-
ment poden fer pràctiques a 
empreses.  

Aprendre a fer de mare
La Casa dels Petits o Nous 
Nius funciona als matins i 
s’adreça a infants de 0 a 3 
anys acompanyats de les 
seves mares o pares. Es 
tracta d’un espai  totalment 
acondicionat i amb tots els 
serveis i els estris necessa-
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Miquel Plubins (CiU)

Alícia Ballester (PPC)

Quim Caimel (ICV-EA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Mercè Gisbert (ERC) 

ve de la pàgina anterior

“Els nous equipaments educatius i 
socials, són sempre el bressol d’una 

societat més culta i amb més garanties 
de progrés econòmic i de  qualitat de 

vida per al futur del nostre país”

“Seguim avançant en la definició d’una 
Àrea Bàsica de Serveis Socials. Atendre, 
de forma preventiva, les necessitats dels 

adolescents i de les joves mares i els seus 
nadons és una prioritat que compartim 

totalment”

“Encetem aquest curs amb dos nous 
serveis al municipi, que ja van començar 

a funcionar a mitjans del curs passat. 
Esperem que puguin donar resposta a 
les necessitats de les famílies que ho 

requereixen” 

“La prevenció és la millor eina per 
treballar amb infants i joves, i aquest 

és l’objectiu de la Font del Cargol. Tots 
els esforços que es facin en aquesta 

direcció són garantia de bona inversió”

 “El Centre Obert i la Casa dels Petits 
eren dos serveis molt necessaris, com 
han demostrat aquests primers mesos 

de funcionament. Mancaven centres 
per atendre les necessitats d’aquests 

infants i joves i ja els tenim”

ris (canviadors de bolquers, 
hamaques, llitets, cuina-offi-
ce, joguines per a diverses 
edats...) perquè diverses fa-
mílies, amb l’ajut i  el suport 
d’un professional, puguin 
compartir l’experiència de 
criar i educar un fill, sempre 
en un context molt proper 
a la dinàmica domèstica.  
Durant un temps que pot 
oscil·lar entre uns mesos 
o un curs sencer, aquestes 
famílies reben assessora-
ment sobre qüestions tan  
bàsiques i alhora imprescin-
dibles com curar un melic, 
preparar un biberó i quina 
alimentació han de seguir 
els més petits durant els 
primers anys. 
 El pressupost de la Casa 
dels Petits, ascendeix a 
un total de 31.811€, que 
s’han repartit entre Ajun-
tament (13.811€), Gene-
ralitat (8.000€) i Diputació 
(10.000€). Pel que fa al 
Centre Obert, el pressupost 
és de 99.500€ repartits en-
tre Ajuntament (64.794€) i 
Generalitat (34.706€). 

Diferents imatges de les instal·lacions de La Font del Cargol



Les obres de la nova 
piscina començaran 
a principis de 2007

Totes les forces polítiques 
representades a l’Ajunta-
ment van donar el vot fa-
vorable, perquè una UTE 
(Unió Temporal d’Empreses) 
participada pel Club Natació 
Premià s’encarregui de la 
construcció de la nova pis-
cina i de la seva explotació 
durant els propers 40 anys. 
La nova piscina s’ubicarà 
al davant mateix de l’actual 
i completarà el servei que 
actualment s’hi  dóna, ja que 
necessita una ampliació tant 
de les instal·lacions com de 
l’oferta d’activitats. 

Servei mancomunat 
amb Premià de Dalt
La piscina també donarà 
servei als veïns de Premià 
de Dalt, després d’un acord 
entre els dos ajuntaments 
perquè la piscina es cons-
trueixi a Premià de Mar. 
Un cop construïda, serà la 
tercera instal·lació esportiva 
que la Regidoria d’Esports 

ha mancomunat amb el 
municipi veí, després de les 
recents construccions del 
Biciparc La Poma i l’Skate 
Parc Premià, ubicats a Pre-

5

El ple aprova per unanimitat l̓adjudicació de la 
construcció i explotació del nou equipament 

Aquest  mes d ’octubre 
l ’ O f i c i n a  M u n i c i p a l 
d’Informació al Consumi-
dor inicia una campanya 
durant la qual s’informarà  
un centenar de comerços 
del municipi sobre quins 
són els seus drets i deures. 
L’objectiu de la campan-
ya, impulsada des de la 
Diputació de Barcelona és 
aconseguir que els establi-
ments comercials ofereixin 
un servei de qualitat. En 
aquest sentit, se’ls asses-
sorarà sobre qüestions com 
ara els horaris que han de 
complir, com han d’anar 
marcats els preus dels 
productes, i l’obligatorietat 
de tenir tota la informació i 
documentació almenys en 
català, entre d’altres. 

Podeu accedir al nou ser-
vei de l’OMIC a través de 
la portada de la pàgina 
web de l’Ajuntament www.
premiademar.cat . Hi tro-
bareu informació sobre els 
serveis que ofereix l’OMIC 
relacionats amb el consum, 
com ara oferir informació 
i assessorament; garantir 
el compliment de la nor-
mativa; rebre i canalitzar 
denúncies, queixes o recla-
macions i oferir informació i 
formació. El web de l’OMIC 
ofereix també la possibilitat 
fer diverses consultes via 
internet. 

Campanya de 
l’OMIC per 
assessorar els 
comerciants sobre 
drets i deures

mià de Dalt.  
 La nova piscina tindrà 
un cost final d’uns 4,5 mi-
lions d’euros, dels quals 
675.700€ seran subvenci-

onats per la Generalitat, i 
la resta aniran a càrrec del 
concessionari. Les obres 
podran començar a principis 
del 2007. 

El CN Premià
ja havia presentat

el primer avantprojecte
de la nova instal·lació

L’Oficinal 
Municipal 
d’Informació al 
Consumidor 
estrena web
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Es crea la comissió de 
seguiment pel baixador 
de Can Pou-Camp de Mar 

Tal i com es va acordar 
al ple del 24 de maig de 
2006, fa unes setmanes es 
va constituir la comissió de 
seguiment del Baixador de 
Can Pou - Camp de Mar. La 
presideix l ́ alcalde, Jaume 
Batlle, i està formada per 
representants de totes les 
forces polítiques de l ́ Ajun-
tament i representants de 
les Associacions de Veïns 
de Can Pou- Camp de Mar, 
Can Farrerons, Maresme i 
Santa Maria - Santa Anna- 
Tió. 
 Durant el transcurs de 
la seva primera reunió, els 
integrants van repassar els 
tràmits que s ́han fet des 
de l ́ Ajuntament per acon-
seguir la posada en marxa 
del baixador, així com de 
la partida pressupostària, 
amb projecte inclòs, que l 

Tots els grups polítics acorden fer pressió 
a través dels seus representants al Congrés 

Comença 
l’obertura del 
carrer de la Cisa 

Carrer de la Cisa

́Estat ja té assignada per a 
aquest objectiu. La comis-
sió va concloure la conve-
niència que tots els grups 

polítics municipals facin 
força per aconseguir que 
els seus representants al 
Congrés de Diputats facin 

conjuntament la pressió 
necessària per aconseguir 
amb urgència desencallar 
la situació. 

95.2 fm   +www.radiopremiademar.org

Ràdio Premià de Mar, ara       ràdio

Ara,        i millor

Ràdio Premià de Mar, ara       ràdio+
Ara,        i millor+

A finals de setembre van 
començar els treballs per 
obrir i urbanitzar el carrer 
de la Cisa, concretament 
el tram entre el passatge 
del General Prim i el carrer 
de Joan Prim. Les obres es 
preveu que tindran una du-
rada d’uns 2 mesos aproxi-
madament i el seu cost és 
de 57.354€.

Actual aspecte del baixador de Can Pou-Camp de Mar

Noves regidores 
al PSC i PP
Lluïsa Rabassa (PSC) i 
Aurora Juvé (PP) han pres 
possessió com a regidores a 
l’Ajuntament, en substitució 
de M.Jesús Fanego i José 
Henrich. 

Lluïsa Rabassa i Aurora Juvé
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Reformes, 
adequació i 
millores a les 
escoles

Una de les tasques de la 
Regidoria d’Ensenyament 
és vetllar per la bona con-
servació dels edificis i espais 
de les escoles públiques del 
municipi. El pas del temps i 
l’ús diari de les instal·lacions 
són les principals causes 
del seu deteriorament, i per 
aquest motiu, l’Ajuntament, 
amb l’ajut de les subvencions 
rebudes des de la Generalitat, 
fa els possibles per anar-les 

CEIP El Dofí

reformant i adequant a les 
noves necessitats. 
 Concretament el 2006, 
l’Ajuntament hi ha destinat un 
total de 66.000€ que, sumats 
als 90.000€ que la Generali-
tat s’ha compromès a aportar, 
han permès tirar endavant les 
següents millores, la majoria 
de les quals ja s’han donat 
per acabades, tot i que n’hi 
ha algunes de pendents, però 
que ja han estat tramitades. 

-Reparació de 15 persianes. 
-Subministrament i instal·lació d’un total de 12 persianes noves.
-Subministrament i instal·lació d’una nova línia elèctrica per a les estufes.
-Desmuntatge del tancament vell i instal·lació d’un nou tancament metàl·lic a la 
façana i al terrat.
-Refrigeració de l’escola i compra d’un aire condicionat que hi mancava.
-Arranjament de la part pendent del mur de tancament del pati.
-Ajardinament del pati exterior c/Elisenda de Montcada.
-Substitució de finestres (pendent d’execució).
-Subministrament i instal·lació de sirenes (pendent d’execució)..
-Ampliació del barri de sortida d’emergència (pendent d’execució).
-Instal·lació de baranes en el centre (pendent d’execució).

Lʼany 2006 sʼhan invertit 
156.000€ en manteniment 
i reparacions CEIP Verge de Montserrat

-Subministrament, instal·lació i modificació de la calefacció del parvulari amb la 
modalitat de refrigeració per a l ‘estiu. 
-Instal·lació d’un tancament d’alumini de separació a l’edifici principal, per guanyar 
una nova aula. 
-Arranjament, enrajolament i  substitució dels lavabos del 1er pis.
-Arranjament i nova instal·lació de mosquiteres, tapes a les sortides fums i col.locació 
de reixetes segons informe sanitari.
-Adaptació i col.locació d’aixetes d’accionament no manual a la cuina i l’ office.
-Pintat interior de l’ edifici principal.
-Substitució de finestres d’alumini (pendent d’execució).

CEIP La Lió
-Desmuntatge de totes les plaques solars, canonades i estructura metàl·llica .
 Retirada i reciclatge de tot el material i recobriment  amb formigó. 
-Climatització de les aules. 
-Instal·lació de mescladors a les dutxes dels vestuaris.(pendent d’execució)
-Arranjament de la paret d’entrada als vestuaris molt malmesa (pendent 
d’execució).
-Arranjament de les fustes laterals de la pista poliesportiva.
-Subministrament i instal·lació de sirenes  (pendent d’execució).
-Adequació dels vidres pels aires condicionats.
-Adequació i instal·lació d’una nova línia elèctrica per als aparells 
d’aire condicionat. 

CEIP Sant Cristòfol - 
Gran Via
-Pintat del sostre del menjador.
-Subministrament i instal·lació de sirenes (pendent 
d’execució).
-Pintat del  2n pavelló (aules i passadís d’entrada)
-Canvi d’armaris i arranjament de parets d’algunes aules.
-Canvi de persianes i finestres al segon pavelló.    
-Substitució dels terres de totes les aules segons normativa.

-Instal·lació de teulada d’alumini al sostre de la sala de calderes.
-Realització d’un tancament d’alumini de separació (office-
menjador) .
-Subministrament i instal·lació de sirenes (pendent 
d’execució).

CEIP Sant Cristòfol - 
C. Verge de Núria

Fe d’errades:
Per error, a l’agenda del Vila 
Primilia núm. 27, hi constava 
Anna Puche com guanyadora de 
les Gales Líriques 2006, quan 
no és així. Els guanyadors van 
ser: Flavio Leite (tenor); Núria 
Luterbacher (Soprano); Maria 
Casado (Soprano); 
Carles Llebres (Tenor); Ma 
Lluïsa Yavar (Mezzosoprano); i 
Núria Vilà (Soprano)

Dissabtes hi haurà ‘montaditos’ i tapes.
Prova el nostre menú, plats combinats i les nostres cerveses

Especialitat en truites variades
Esmorçars, dinars i sopars

C. Sant Antoni, 36 - Premià de Mar T’ESPEREM!
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Festa del Comerç
i Premià Estoc

Sobre aquestes 
línies, Mercat de 
Calaf. A baix, 
presentació del 
llibre ʻLa Festa 
dels Piratesʼ
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Arriba la segona
edició del
Mercat del Mar

Els dies 21 i 22 d’octubre, la 
plaça de la Sardana acollirà 
la segona edició de la fira 
del “Mercat del Mar”, la fira 
d’artesans de tardor, on es 
poden trobar tot tipus de pa-
rades amb un ampli ventall 
de productes,  tots fabricats 
de manera artesanal. 
 Paral·lelament, durant 
els dos dies que dura la fira 
es faran diverses activitats 
a la mateixa plaça de la 
Sardana, amb la temàtica 
marinera com a denomina-

A la segona fase de lʼexposició es podrà observar lʼautomatització 
dels processos de fabricació del colorant 

La segona fase de l’exposició 
permament del Museu Tèxtil es 
podria inaugurar abans de l’estiu
Més de 3500 persones han visitat, en un any, la primera fase

Fa unes setmanes es va 
convocar el concurs per a 
l’execució de la segona fase 
de l’exposició permanent 
del Museu Tèxtil, que es 
dedicarà al color, el gran 
protagonista del tèxtil. L’ob-
jectiu és que a través d’un 
recorregut, el visitant pugui 
conèixer la tasca dels prin-
cipals centres de producció 
europeus, i alhora conèixer 
el paper que Barcelona i 
Catalunya van tenir en la 
producció de robes india-
nes. 
 Aquesta segona fase es 
preveu que es podrà inau-
gurar abans de l’estiu de 
2007. D’altra banda, cal re-

Fira artesanal inspirada en els 
antics mercats de pobles mariners

dor comú. Hi haurà espec-
tacles infantils, cercaviles, 
demostracions d’oficis, de-
mostracions de tècniques 
marineres i de pesca, balls 
antics de la mediterrània, 
música marinera.... 

Inspirada en l’esperit
dels antics mercats
El “Mercat del Mar”, s’ins-
pira en l’esperit dels antics 
mercats dels pobles mari-
ners, quan els intercanvis 
comercials es feien a la pla-

ça del poble on, aprofitant 
l’afluència de compradors, 
s’hi congregaven artistes i 
joglars, que a canvi d’unes 
monedes oferien les se-
ves actuacions i explicaven 
històries i notícies d’altres 
indrets de la comarca i de 
llocs llunyans. D’aquesta 
manera, el comerç es con-
vertia en una festa i en un 
lloc de trobada entre els 
veïns de la comarca,  pro-
tagonitzada per artesans i 
artistes ambulants. 

cordar que el passat mes de 
juliol es va complir el primer 
any de funcionament de la 

primera fase, amb un balanç 
de més de 3500 visitants. 
L’exposició, l’entrada a la 

qual és gratuïta, se centra 
en els inicis de la història de 
l’estampació a Catalunya, 
amb la fabricació de les 
robes d’indianes, que tant 
van impulsar l’economia i la 
industrialització del país. 

Unic a l’Estat
El Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar,  que 

juntament amb d’altres 
d ’Europa s ’ha especi -
a l i t za t  en  es tampac ió 
tèxtil, és únic a l’Estat, 
forma part del Sistema 
de Museus de la Ciència 
i la Tècnica, de la Xarxa 
de Museus Locals de la 
Diputació i està vinculat 
a ls  museus  tèx t i l s  de 
Catalunya. 
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Actualització de 
les dades del 
Padró d’Habitants

Servei de 
recollida de 
gossos i gats
Les dades i fotografies dels 
animals recollits es poden 
consultar a Tot Gos (93 756 
11 14), o a les dependències 
de la regidoria de Sanitat i 
Salut Pública, al carrer Sant 
Antoni 25 (Tel. 93 752 27 11). 
Al mateix temps, també es 
donen a conèixer a través 
de la pàgina web de l´Ajun-
tament:

www. premiademar.cat 

L’Ajuntament ja comen-
çat a enviar a tots els 
veïns del municipi una 
carta amb les dades de 
la  inscr ipc ió  padrona l 
perquè en cas que sigui 
necessari, s’hi facin les 
correccions o modificaci-
ons oportunes. L’objectiu 
d’aquesta campanya és 
l’actualització de les da-
des del Padró d’Habitants 
per   poder oferir un ser-
vei correcte i acurat en 
la posterior expedició de 
documents, la confecció 
del cens per a les diver-
ses convocatòries elec-
torals o l’accés, per part 
dels mateixos ciutadans, 
a determinats serveis del 
municipi. 
 Tal i com estableix l’ar-
ticle 69.3 del Reglament 
de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats 
Locals, els Ajuntaments 
estan obligats a informar 

L’11 de Setembre va tenir 
lloc la tradicional ofre-
na floral al monument 
de Rafel Casanova, en 
un acte organitzat per 
l ’Ajuntament, amb la 
col·laboració del Casal 
de Can Manent. 

Actes de 
commemoració 
de l’11 de 
setembre

els veïns de les seves 
dades padronals com a 
mínim una vegada cada 
cinc anys. La darrera ac-
tualització es va fer l’any 
2001. 

L’OAC atendrà 
les modificacions
Per aquest motiu, l’Ajun-
tament distribueix a tots 
els domicilis les cartes 
amb les dades de què 
disposa perquè tothom 
les pugui actualitzar. La 
d is t r ibuc ió  d ’aquestes 
cartes es fa per mitjà de 
treballadors d’un centre 
especial de treball dedi-
cat a la inserció laboral. 
 Per poder atendre les 
sol·licituds de correcció 
de les dades del padró, 
l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà reforçarà,  durant 
aquest mes d’octubre el 
seu servei. L’horari per 
poder fer efectiva la co-

municació de variacions 
de dades és de dil luns 
a divendres de 9h a 14h 
i els dimarts i els dijous 
de 16h a 20h. Per a mo-
dificacions de les dades 
personals que constin al 
Padró d’Habitants i que 
no imp l iqu in  canv i  de 
domicili, caldrà compa-
rèixer a l’OAC (a la planta 
baixa de l ’Ajuntament) 
en els horaris indicats 
amb el DNI, Targeta de 
Residència o Passaport 
originals. En el cas que 
hi hagi hagut canvi de 
domicil i  caldrà aportar, 
a més, la documentació 
justificativa.
 E l s  c i u t a d a n s  p o-
den fer consultes rela-
c ionades  amb aques -
ta campanya, a través 
del correu electrònic o 
consultant directament 
el web de l’Ajuntament: 
www.premiademar.ca t 

Les entitats participaran a la Comissió dʼExposicions

Tots els domicilis rebran una carta 
per poder modificar, si cal, la 
informació de la unitat familiar  

La Regidoria de Cultura 
canalitza les propostes 
d’exposicions d’entitats 
i  part iculars que volen 
donar a conèixer la seva 
activitat o producció artís-
tica. Arran del creixement 
del volum de propostes, 
es va decidir crear, dins 
del Consell Municipal de 
Cultura,  una Comissió 
d’Exposicions encarrega-
da  d’activar i estructurar, 
amb la participació de les 
entitats que hi col·laboren, 
un programa per als di-
ferents espais expositius 
públics del municipi.
 Durant la primera reunió 
de la Comissió, celebrada 
el 21 de setembre, es va 
acordar obrir un termini per 
presentar  propostes de 

cara al calendari d’exposi-
cions del primer semestre 
de 2007. Al desembre, 
la Comissió es tornarà a 
reunir per valorar les pro-
postes rebudes i  traslladar 
un calendari al Consell Mu-
nicipal de Cultura. Per tant, 
tothom que vulgui fer una 
exposició a Can Manent 
o al Centre Cívic durant 
l’any 2007, pot presentar 
les sol·licituds fins al 30 
de novembre a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.
 La Regidoria de Cultu-
ra confia que la Comissió 
d’Exposicions serà un altre 
àmbit en el qual es podrà 
reflectir la seva voluntat 
d’impulsar la participació 
ciutadana a Premià de 
Mar.

La nova Comissió 
d’Exposicions inicia 
la seva activitat
Sʼencarrega dʼactivar i estructurar 
un programa per als diferents espais 
expositius públics del municipi
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Els Punts d’Informació Juve-
nil de Premià de Mar, Pre-
mià de Dalt, Alella, Vilassar 
de Dalt, Montgat, Teià, Tiana 
i Masnou, han organitzat un 
concurs de fotografia per se-
leccionar les fotografies que 
il·lustraran les 8 portades 
de l’any 2007 de la revista 
d’informació juvenil d’àmbit 
comarcal El Crit, que editen 
conjuntament els 8 munici-
pis.  El concurs està obert 
a tots els joves d’entre 12 i 
30 anys. Les fotografies es 
poden presentar al PIJ de 
Premià de Mar (Esperança, 
19) fins al 30 d’octubre. 
Al mateix moment de pre-
sentar les fotografies, els 
concursants hauran d’omplir 
una butlleta d’inscripció. Els 
8 guanyadors seran obse-
quiats amb un  reproductor 
MP3.Podeu consultar les 
bases del concurs a la pà-
gina web de l’Ajuntament: 
www.premiademar.cat.

Concurs 
fotogràfic de la 
revista El Crit

El programa d ́ activitats per 
a la gent gran que organitza 
la Regidoria de Gent Gran 
ja està totalment definit. 
La llista d’activitats s’ha 
confeccionat en estreta col.
laboració amb les asso-
ciacions de Gent Gran del 
municipi, i estan obertes a 
tothom. Algunes de les ac-
tivitats, com la visita a Sant 
Just Desvern, emmarcada 
en el programa d’intercanvis 
“Tens molt per veure” i la 
Fest a de la Gent Gran, ja 
s’han fet. El programa de 
la resta d’activitats és el 
següent: 

Taller d’Esport de la 
Gent Gran “Jocs del 
món”
Data: octubre
Lloc: Pavelló Municipal 
d’esports
Horari: a concretar

Es presenta el programa 
d’activitats per a la gent gran
Sʼha fet en col·laboració amb les associacions

Continua la 
campanya “Comprar 
a Premià té premi”
El guanyador rebrà 3.000€ per gastar 
a les botigues del CAP en un mateix dia

Fins al 20 d’octubre, els 
comerços associats  a 
l’Associació de Comer-
ciants de Premià de Mar i 
les parades del Mercat de 
Sant Joan, obsequiaran els 
seus clients amb butlletes 
per participar al sorteig. El 
premi consistirà en 3.000€ 
per gastar a les botigues del 
CAP en un sol dia. 
 La novetat d’aquesta edi-
ció és que amb cada butlleta 
es juguen dos números i no 
un com s’havia fet anterior-

ment, per tant les oportuni-
tats es dupliquen. En el cas 
que ningú no reclamés el 
premi dins del termini fixat, 
es repetiria el sorteig. 
 “Comprar a Premià té 
premi” forma part de les 
campanyes de fidelització 
que es duen a terme des de 
l’Associació de Comerciants 
de Premià de Mar, amb el re-
colzament de l’Ajuntament, 
la Diputació, i el Departa-
ment de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat. 

Telèfon informació: 
93.752.35.79

Programa d’intercanvis 
“Tens molt per veure”
Data:  Recepció a Pre-
mià de Mar, dimarts, 24 
d’octubre
Preu: 5€

Tarda Musical “Little  

Night Cabaret”
Data: Diumenge 5 de nov-
embre
Lloc: Patronat Social Pre-
mianenc
Hora: 17:30 h
Preu: 5€

Educació Viària
Jornades Informatives 
per a la Gent Gran, a cà-

rrec de la Policia Local de 
Premià de Mar i els Mos-
sos d’Esquadra
Data: novembre
Hora: de 16 a 18 hores
Lloc: Ramon Llull, 41
Tel. informació: 
93.741.74.22

Tallers de Memòria
A càrrec de la Regidoria de 

Serveis Socials 
Data: setembre, octubre i 
novembre
Lloc: Centre Cívic
Tel. informació: 
93.741.74.04

Tallers d’hàbits de salut
A càrrec de la Regidoria de 
Serveis Socials
Data: novembre
Lloc: Antiga Fàbrica del 
Gas. Tel. informació: 
93.741.74.04

INFORMACIÓ 
I INSCRIPCIONS: 
Regidoria de Gent Gran. 
Tel. 93.741.74.04
Conex. Tel. 93.752.48.07
Llar Gent Gran de Premià 
de Mar. Tel. 93.752.42.03
Can Manent, Casal d’Avis. 
Tel. 93.752.37.07
Consell Sènior. Tel. 
93.754.84.47

La primera activitat del programa va ser una sortida a Sant Just Desvern
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El canvi ha de continuar

Els tres anys de govern catala-
nista i d’esquerres han suposat 
importants avenços en molts 
aspectes: increment de la des-
pesa social, millora de la sanitat 
i de l’escola pública, creació 
d’habitatges i de places públi-
ques d’escola bressol, recupe-

ració de la memòria històrica, 
actuació sobre els barris més 
degradats, protecció d’espais 
naturals, ampliació dels drets 
de ciutadania i aprovació del 
nou Estatut. Però, encara cal 
avançar més en polítiques 
orientades cap a les persones, 
especialment en política econò-
mica, laboral, fiscal i polítiques 
públiques: la distribució de la 
renda segueix sent injusta, hi 
ha massa accidents mortals de 
treball, continuen les deslocali-
tzacions d’empreses i el model 
econòmic evidencia greus 
mancances. 
 L’1 de novembre hi haurà 
les eleccions al Parlament 
de Catalunya. ICV-EUiA vol 
una Catalunya i un govern 

d’esquerres, basat en un pro-
grama de transformació social 
ambiciós: 
-corregir el dèficit social de Ca-
talunya, amb un increment de la 
progressivitat i la pressió fiscals 
a les rendes més elevades
 -per la plena ocupació de 
qualitat i segura, proposem 
una millora de les condicions 
de treball, una disminució de la 
temporalitat i sinistralitat labo-
rals i un combat decidit contra 
les deslocalitzacions
 -per la protecció social plena 
i la defensa del sector públic, 
cal continuar incrementant la 
despesa pública en salut, en-
senyament i habitatge
 -volem assolir l’eradicació 
de la pobresa i proposem una 

llei catalana de ciutadania que 
garanteixi tots els drets a tothom 
que viu i treballa a Catalunya i 
que permeti una regularització 
continuada de la gent immi-
grada treballadora que hauria 
d’assolir el dret de vot a les 
eleccions municipals
 -per la millora del medi am-
bient i la qualitat de vida, caldrà 
acomplir els acords pendents 
del Tinell i de Kyoto, l’aposta 
per les energies renovables i la 
revisió del Pla d’Infraestructures 
de Catalunya
 -per l’aprofundiment de la 
democràcia, volem una refor-
ma electoral que garanteixi 
una representació totalment 
proporcional
 -per la Catalunya de la pau i 

la solidaritat, proposem dedicar 
l’1% dels ingressos propis de 
les institucions a la cooperació
 -per la defensa de la igualtat 
d’oportunitats, proposarem una 
Llei d’Igualtat que consideri la 
defensa dels drets de les do-
nes i la lluita decidida contra la 
violència de gènere com a eix 
prioritari de l’acció del govern
 -per la millora de les condi-
cions de vida del jovent, cal ac-
tuar contra la precarietat laboral, 
en defensa del dret d’accés a 
l’habitatge,  proposarem un pla 
de xoc per millorar les condicio-
ns d’emancipació dels joves.
 Ens hi juguem molt. El canvi 
només ha començat i el creixe-
ment de la coalició ICV-EUiA és 
la garantia  que no s’acabi. 

Ara és l’hora 
dels catalans

Amb l’aprovació del nou 
Estatut s’obre un nou cicle 
marcat per l’aprofitament de 
l’autogovern i el nou finança-
ment que aquest ens aporta. 
Ara una Catalunya millor és 
possible. Però, aquest nou 
Estatut també ens implica 
més responsabilitat, s’ha aca-
bat l’etapa del victimisme, ens 
ha arribat l’hora de treballar 
de valent, la responsabilitat 

és nostra i de ningú més. 
Mentre la dreta reclama disci-
plina i ordre, nosaltres oferim 
responsabilitat, compromís, 
ambició i justícia social. El 
PSC vol esdevenir el màxim 
responsable d’aquest procés, 
de la nova etapa, que con-
solidi la Catalunya del segle 
XXI. El debat identitari queda 
de banda per deixar pas a 
l’aprofitament del nou text 
estatutari amb tot el que això 
implica: reformes i progrés a 
Catalunya, per una banda, 
i consolidació de l’Espanya 
plural per l’altra. És molt im-
portant aprofundir en els tres 
pilars bàsics de l’Estat del 
Benestar: sanitat, pensions i 

educació. I treballar de valent 
per a la consolidació del quart 
pilar: la dependència. Les ba-
ses d’aquest nou projecte han 
de ser: la igualtat, la pluralitat, 
la llibertat, la responsabilitat, 
l’ambició de justícia social, 
el compromís i la seguretat, 
en un sentit integral, és a dir, 
tant a casa com a la feina. 
Tot plegat impulsat des de 
baix, des de la pròpia societat 
i des dels municipis. El PSC 
creu en  la correcta gestió dels 
nous recursos, la integració i 
la nova relació amb Espanya 
i Europa, projectes com el 
de l’Euroregió, la formació 
del nostre capital humà i les 
iniciatives productives que 

generin major valor afegit han 
d’impulsar l’economia catala-
na.El ompromís amb les no-
ves tecnologies, la innovació 
i el desenvolupament han 
d’impulsar la Catalunya que 
s’adapta a les noves realitats, 
que pot fer front a un món 
globalitzat i que respon als 
reptes d’aquest. Finalment, és 
essencial creure en Europa 
i en allò que pot represen-
tar, Europa és federalisme 
incipient, pau, progrés, en-
teniment, en definitiva futur 
sòlid dels seus integrants. Tot 
plegat és impossible sense 
esforç, ja sigui aplicat als 
objectius individuals com als 
col·lectius. L’esforç de tots 

plegats és garantia d’èxit. La 
centralitat d’aquest projecte 
ha de situar-se en el correcte 
desplegament de l’Estatut, 
com a instrument de cohesió, 
progrés i fortalesa de futur per 
al nostre país. I el lideratge 
d’aquest procés és essencial 
en dos vessants: les polítiques 
que es puguin desenvolupar 
a partir d’aquest i el nou marc 
de relacions Generalitat – Es-
tat - Unió Europea. Només 
una majoria renovada, sòlida, 
seriosa i amb el treball com a 
pal de paller del projecte pot 
iniciar el nou “cicle” en el qual 
entra Catalunya. Aquesta 
majoria encapçalada pel José 
Montilla n’és garantia. 

Catalunya ha de tornar 
a ser referent

Un bon govern ha de saber 
gestionar bé i resoldre les 
necessitats immediates dels 
ciutadans, alhora que ha de 
transmetre un projecte de 

país i ha de generar il·lusió. 
Un bon govern treballa per 
la dignitat i el prestigi de les 
institucions, tant de cara als 
propis ciutadans com també 
de cara als de fora. 
 Des de Convergència i 
Unió sempre hem prioritzat 
les polítiques de servei a 
les persones (família, habi-
tatge, immigració... sense 
oblidar una bona gestió en 
qüestions com ara segure-
tat, educació i salut) i les 
polítiques de prosperitat 
(pensar en la innovació, 
però alhora, sense renun-
ciar a la competitivitat dels 
sectors tradicionals com ara 
comerç, turisme, indústria, 
agricultura, ramaderia i pes-

ca). També hem considerat 
de cabdal importància el fet 
de saber governar, donant 
al nostre país el prestigi 
que es mereix, treballant 
amb seriositat i dignitat i 
mantenint l’equilibri terri-
torial, ben al contrari que 
el tripartit, que no només 
ens ha portat a un avan-
çament de les eleccions 
autonòmiques, sinó que ha 
malmès la bona imatge de 
Catalunya i el prestigi que 
teníem.  En tres anys de 
govern de PSC-PSOE, ERC 
i ICV hem perdut molt més 
del que portàvem guanyat 
en més de dues dècades de 
govern de Convergència i 
Unió. Ara tenim l’oportunitat 

de tornar a governar i tornar 
a recuperar la dignitat que el 
nostre país i  la institució que 
ens representa: el govern de 
la Generalitat es mereixen.  
Tenim també l’oportunitat de 
poder encapçalar la respon-
sabilitat del desplegament 
de l’Estatut, que comportarà 
reformes institucionals, pro-
gramàtiques i fiscals. 
 Després de tres anys 
d’una gestió totalment ne-
gativa, Catalunya es mereix 
un canvi de valors i d’acti-
tuds. Com a nacionalistes 
personalistes, volem recu-
perar l’eficàcia i el prestigi 
de les nostres institucions 
d’autogovern, perquè la 
nostra prioritat màxima és 

Catalunya, i per tant la lliber-
tat i el benestar de tots els 
catalans. Volem ocupar un 
lloc propi, com a país, com a 
economia i com a cultura, en 
un món globalitzat. Volem 
que Catalunya esdevingui 
una referència per al nostre 
progrés econòmic i per al 
nostre progrés social. Vo-
lem que els catalans tornin 
a recuperar la il·lusió i les 
ganes de fer pel seu país 
i en nom del seu país que 
havien tingut. L’1 de novem-
bre tots els catalans estem 
cridats a les urnes. Entre 
tots hem de fer possible que 
aquestes eleccions siguin 
decisives per al nostre país, 
Catalunya. 
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Aquest espai està reservat 
als veïns del Barri Banye-
res, que han patit el succés 
més greu que pot passar en 
una festa, companys teniu 
el nostre recolzament i la 
nostra solidaritat. 

¿Estamos seguros los 
vecinos de Premià de Mar?

El pasado domingo día 3 
de Septiembre, fallecía en 
el Hospital Germans Trias i 

Pujol  (Can Ruti) de Badalo-
na un vecino de Premià  de 
Mar, como consecuencia de 
las graves heridas que se 
produjo en una caída fortuita 
durante la celebración del 
baile en la pista polideporti-
va Voramar, que cerraba los 
actos de la Festa del Barri.
 De la cronología de los 
hechos que sucedieron a la 
fatal caída, cabe destacar la 
movilización de los vecinos 
en demanda de ayuda sani-
taria, la rápida presencia de 
la Policía local, asÍ como la 
de un médico del cercano 
CAP que no pudo hacer otra 
cosa que reconocer al heri-
do y recomendar su traslado 
urgente en ambulancia a un 

centro hospitalario.
 Lo que es intolerable, e 
impropio de los tiempos ac-
tuales, es el retraso con que 
llegaron las ambulancias, ya 
que fueron 2 las que acudie-
ron, una primera que llegó a 
los 27 minutos de la caída, 
que no estaba debidamente 
equipada, y una segunda 
que llegó 10 minutos mas 
tarde y con la que finalmen-
te pudo trasladarse el herido 
al hospital, todo ello ante la 
presencia de los asistentes 
al baile, que permanecían 
en respetuoso silencio ante 
el cuerpo del vecino herido 
y que no podían creerse 
semejante retraso en la 
asistencia sanitaria..

 Esta lamentable situa-
ción, se produjo en un acto 
público organizado por el 
Ayuntamiento y a escasos 
metros de un centro asisten-
cial y cuando recientemente 
en esta misma revista se ha 
informado a la ciudadanía 
de Premià  de Mar de la 
existencia de una segun-
da ambulancia totalmente 
equipada, que reforzaría el 
servicio de la ya existente.
 Lo que los hechos han 
demostrado, que lo que 
realmente tenemos son 2 
plazas de parking para am-
bulancia, lo cual asegura 
mas bien poco, una debida 
asistencia en caso de emer-
gencia.

 Es obligación de nues-
tros gobernantes impulsar 
las acciones necesarias 
ante las autoridades com-
petentes en la materia, para 
mejorar los procedimientos 
de emergencia, dotándoles 
de los medios necesarios, 
para que los dramáticos 
hechos del 3 de Septiembre 
no se vuelvan a repetir y que 
los ciudadanos de Premià  
de Mar nos podamos sentir 
seguros ante una posible 
emergencia medica.
 En materia de salud, los 
ciudadanos debemos  tener 
tolerancia cero ante posi-
bles actitudes ineficaces 
o negligentes de nuestras 
instituciones.

Esquerra Bon Govern

1. H e m  p r o p o r c i o n a t 
habi tatge de l loguer a 
4.500 joves. 

2. Hem in ic ia t  o  ad ju-
dicat 186 noves instal-
lacions esportives. 
3. Hem comp lemen ta t 
les pensions de viduïtat 
més baixes a 120.000 
persones. 
4. Hem augmentat l’aten-
ció a la dependència en 
el terr i tor i ,  f ins arr ibar 
a les 88.000 persones 
ateses. I hem augmen-
tat en 26.000 persones 
l ’ a t e n c i ò  d o m i c i l i a r i a 
fins arribar a les 47.000 
persones ateses. 
5. Hem creat 3.370 no-
ves places residencials 
per a gent gran. 
6. H e m  d e s e n v o l u p a t 
961 actuacions per aten-

dre les necessitats de la 
població femenina i hem 
desplegat una xarxa de 
centres d’atenció inte-
gral per a les situacions 
de violència masclista. 
7. Hem acordat  e l  P la 
per a la internacionalit-
zació de l ’empresa ca-
talana per incrementar 
un 35% les exportacions 
i l ’Acord estratègic per 
a  la  compet i t i v i ta t  de 
l’economia catalana i la 
millora de la qualitat de 
l’ocupació. 
8. Hem aconseguit apro-
var la Llei d’horaris co-
mercials en benefici del 
petit comerç. 
9. Hem doblat el pressu-

post destinat al català i 
als cursos per a adults i 
hem contribuït a l’apro-
vació del domini .cat i a 
la presència del català a 
les institucions europe-
es. 
10.  Hem ar r ibat  a  les 
2 5 . 0 0 0  n o v e s  p l a c e s 
d’escoles bressol i hem 
posat en funcionament 
103  nous  cen t res  es -
colars a tot Catalunya, 
amb la construcció de 
156 nous edificis i la re-
modelació de 147 més. 
11. Hem instaurat la si-
sena hora lectiva gràci-
es al Pacte Nacional per 
a  l ’Educac ió ,  ap rova t 
amb consens social. 

1 2 .  H e m  i n c o r p o r a t 
10.400 mest res i  pro-
fessors  a  les  esco les 
i  inst i tuts catalans per 
millorar l’educació dels 
infants i joves. 
1 3 .  H e m  c r e a t  1 . 0 5 5 
aules d’acollida per a fo-
mentar la integració de 
l’alumnat nouvingut. 
14. Hem augmentat el 
finançament de les uni-
versitats fins arribar als 
7.000 € per alumne de 
mitjana. 
1 5 .  H e m  i n c r e m e n t a t 
en un 50% els recursos 
destinats als municipis i 
en un 105% els fons des-
tinats a la cooperació al 
desenvolupament. 

I+I+D=ZP

Se acaba de formular un 
nuevo logaritmo matemá-
tico: I+I+D=ZP, que  en el 
lenguaje electoral significa 
Incompetencia + Inefica-
cia + Demagogia es igual 
Zapatero Presidente. In-
competencia  en el modelo 
territorial, en la lucha antite-
rrorista  y en la negociación 
con ETA , en el modelo 
internacional al abandonar a 

los Estados Unidos, Alema-
nia y G. Bretaña, y apoyar 
a Irán,Venezuela y Cuba. 
Ineficacia al gestionar los 
problemas de la economía, 
del Aeropuerto del Prat, del 
Carmel, de la gobernabili-
dad de Cataluña a través del 
Tripartit, de los incendios, de 
las hipotecas, del precio de 
las Viviendas, y sobre todo 
de la Inmigración. Ahora se 
dan cuenta de que el pa-
peles para todos, significa 
la sangría económica del 
estado y los municipios, en 
gastos sociales, medicales, 
técnicos, logísticos y hu-
manos. Les advertimos del 
“efecto llamada” que su po-

lítica soslayaba; del enfado 
de la comunidad europea 
que representaba su inep-
titud demagógica. Y ahora 
piden dialogar con la oposi-
ción, que les saquemos las 
castañas del fuego, o los 
cayucos del agua, que es 
lo mismo. Cambian, porque 
se han dado cuenta en las 
encuestas, del enfado de la 
ciudadanía mayoritaria, que 
siendo muy moderada, pre-
vé los riesgos económicos, 
de integración, y humanos 
que puede llegar a término 
dicha política a los munici-
pios, a las comunidades y al 
propio estado. Un ejemplo, 
de este I+I+D, es lo que 

pasa en nuestro pueblo, 
cada inicio de curso. Dece-
nas de familia, les cuestan 
llegar a final de mes, ven 
cada vez los libros más 
caros, y tienen problemas 
para llevar a sus hijos por 
primera vez al Colegio. Ya 
sea a la hora de elegirlo, 
por el tema de la distancia 
y falta de libertad de elec-
ción, o por la falta de sitio 
por la masificación. Otra 
incompetencia autonómica 
que afecta a Premiá es la 
tasa de fracaso escolar, a 
nivel educativo, con record 
en repetidores, y sin control 
del rendimiento académico, 
siendo éste un motivo de 

gran preocupación social y 
familiar, que cada día más 
gente nos piden soluciones 
o consejos en nuestra sede. 
Seguimos con los proble-
mas cotidianos municipales 
de siempre. Obras locales 
que duran una eternidad, 
inauguración de 2 nuevas 
ambulancias, que a la hora 
de la verdad llegan tarde 
y ya saben ustedes lo que 
pasó; quejas de los comer-
ciantes y vecinos de la zona 
de la calle Pilar y casco An-
tiguo por las inundaciones 
del otro día.
 En fin, siempre nos que-
dan los logaritmos matemá-
ticos.



Comunitat per al desenvolupament 
de Sanunding i Premià, SANPREM

Club Volei Santa Maria
Any fundació: 1988

President: 
Joan Ignasi Balaguer Font

Adreça: Aragó, 18, 1er 
Premià de Mar

Telèfon: 607235717
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Club Volei 
Santa Maria

Associació Cultural Cobla Premià

El club volei Santa Maria Premia és una entitat formada 
per un grup de noies del Maresme totes elles federades. 
Va ser fundat pels volts dels anys 90 amb el nom de Penya 
Espanyolista de Premià. Va ser l’any 2003 quan el club va 
canviar de directiva i va passar a càrrec del que és ara el 
seu President,  l’entitat va canviar de nom i va incrementar 
tant el nombre de jugadores per equips, com el nombre 
d’equips. Va ser en aquest moment que va passar a ano-
menar-se Club Esportiu Santa Maria. 
 Actualment, l’entitat està formada per un equip cadet, un 
equip juvenil i un equip sènior. L’equip cadet i l’equip juvenil 
estan dirigits pel President,Joan Balaguer Font, titulat com 
entrenador de volei. L’equip sènior està dirigit per Mikel Oro 
Ladislao. 
 Els entrenaments i els partits es fan al Pavelló d’Esports 

Municipal de Premià de Mar. 
 En aquests moments els equips de l’entitat formen part de diverses categories: el cadet, 
al Campionat de Catalunya de Segona Divisió Cadet Femenina Grup “C”; el juvenil, al 
Campionat de Catalunya de Tercera Divisió Juvenil Femenina Grup “A”; i l’equip sènior, 
al Campionat de Catalunya de Tercera Divisió Grup “C”. 
 El Club Volei Santa Maria Premià vol aprofitar aquest espai per encoratjar a totes les 
noies que hi estiguin interessades, a formar part del club com a jugadores de volei. 

Recollint les inquietuds del músic Josep Fecúndez , el presi-
dent dels Amics de la Sardana de Premià de Mar,  Gaietà 
Piñol , el 1982 va fundar, amb l’estreta col·laboració de la 
Teresa M. Roure, directora de l’Escola de Música “Estudi 
Teresa Maria” i juntament amb altres col·laboradors, la 
Cobla Premianenca.
 Amb molta paciència van aconseguir engrescar  una 
colla de nois i noies perquè aprenguessin a tocar tibles , 
tenores , fiscorns  i sortissin a la plaça a tocar. La present-
ació oficial  de la cobla tingué lloc el dia 23 d’abril , Diada de 
Sant Jordi de l’any 1983, en una gran ballada de sardanes 
a la Plaça de l’ Ajuntament.
 A partir de l’any 2002, la cobla pren el nom de Cobla 
PREMIÀ . Durant aquests quasi 25 anys, la cobla ha 
passejat el nom de Premià de Mar arreu de Catalunya 

Associació Cultura Cobla Premià
Any de fundació: 1982

Adreça: Alfons , 1  1er. 4a.
08330 Premià de Mar  
Telèfon: 93 751 20 73

Email: coblapremia@hotmail.com

,haparticipat també en els Aplecs Internacionals de la sardana d’Amsterdam i de París i 
ha acompanyat  diferents Esbarts ha visitat diversos països com ara Franca , Alemanya, 
Itàlia, Holanda i Suïssa. 
 Amb el pas dels anys, molts músics sortits de la Cobla Premià han anat a cobles de 
més renom,  però la cobla,  a l’hora de trobar noves i joves promeses per mantenir el llistó 
ben alt, sempre se n’acaba sortint i pot seguir tirant endavant. 
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Espectacles infantils

Diumenge  8                                                     
Música-dansa-titelles: Les estrelles de Mozart
Companyia Susanna Barranco  
Audició musical que incorpora dansa i titelles 
12 h, a la plaça Ernest Lluch
Organitza: Regidoria de Cultura

Sinopsi: 
La Reina de la Nit està desesperada perquè no recorda 
de quina òpera de Mozart va sortir. Les estrelles que 
l’envolten poden ajudar-la a descobrir-ho ja que, quan 
les toca amb la seva vareta màgica, se sent la música 
d’una de les peces del seu estimat Amadeus. Així, sense 
adonar-se’n anirà repassant els trets més importants de 
la vida de Mozart, tot fent un recorregut per les compo-
sicions més importants que va crear.

Diumenge  29                                                          
Teatre musical: La Bella Dorment 
Companyia Dreams Teatre  
18 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Sinopsi: 
En un regne llunyà, hi havia uns reis que no tenien fills. 
Els súbdits tenien por que aquesta manca de successor 
acabés amb l’estabilitat del reialme. Es per això que els 
reis decideixen consultar a mags i fades, per mirar de 
solucionar el problema. Únicament la fada setena, la 
menys experimentada, accedeix a ajudar-los. Per atzar 
descobreixen que la malvada fada sisena, ha llançat un 
malefici a la reina; vol que el rei la repudiï i ser ella la 
mare del successor. A la fi,  els reis tenen una filla i el dia 
del bateig, en el que totes les fades hi són convidades 
menys la fada sisena, li fa un malefici a la princeseta: 
abans de complir setze anys es punxarà amb una agulla 
i morirà. La fada setena, que no té tan poder, aconse-
gueix atenuar el malefici: només quedarà adormida 
durant cent anys i la despertarà el petó d’un príncep. 
Per qüestions de seguretat, tanquen la princesa a casa 
del mag, amb la seva fada padrina, fins al dia del seu  
setzè aniversari, que ja haurà passat el perill. La fada 
malvada  torna a fer un conjur i avança el rellotge unes 
hores. La princesa surt a la plaça per primera vegada i 
descobreix una velleta que cus, que és la fada sisena 
disfressada. Es punxa i queda adormida fins que cent 
anys després un príncep d’un regne llunya li fa el petó 
i aconsegueix desfer el malefici. 

Dissabte 7                                                                  
    
ANTÒNIA FONT en concert
A les 22.30 a la plaça de la Sardana

Antònia Font s’ha consolidat com un dels grups més 
reconeguts per la crítica especialitzada, han conse-
guit transcendir i instal·lar-se entre els grups més 
avantguardistes i exclusius del panorama pop actual. 
Antònia Font és una formació mallorquina quees carac-
teritza per la seva música festiva i per les seves lletres 
divertides i fantàsticament realistes, tot establint un joc 
constant entre una perspectiva local, global i universal 
o còsmica del món en que estem immersos.

Actes en motiu de l’Any Mozart

Dissabte 21 d’octubre 
Mozart – Divertimento 
A càrrec d’Arts Cambra
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura

Els seus components han actuat als escenaris més importants del món, com el 
Carnegie Hall de Nova York, Seoul Arts Center i la sala Nezahualcoyoth de Mèxic 
DF, amb orquestres d’arreu d’Europa.
El seu concert ens presenta un recull d’obres de W.A. Mozart on el denominador 
comú és la frescor i la bellesa de la seva composició. 

Intèrprets:
Cristian Benito: violí
Raquel Garcia: violí
Quim Badia: viola
Fanny Silvestre: violoncel

Preu entrada: 5 €
Preu descompte: 3 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats conveniades i joves fins a 
25 anys. Totes les entrades només es podran adquirir en horari de taquilla. Entrada 
gratuïta: a joves que celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2006.

Dissabte 28 d’octubre
Concert dedicat a W. A. Mozart
Amb motiu del 250è aniversari 
del seu naixement
A càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà (OCE)
22.30 h, al Patronat Teatre

L’OCE és una formació estable i professional fundada el 1989 a Figueres.  D’ençà de 
la seva presentació ha actuat als principals festivals de música d’arreu de Catalunya 
i ha fet diverses gires per l’estranger que l’han portada a actuar a més de 40 països 
dels cinc continents i a realitzar més de 1.900 concerts. L’Orquestra ha col·laborat 
amb solistes de gran renom internacional. L’any 1992 la Generalitat de Catalunya li 
va concedir el Premi Nacional de Música. Cal destacar el Premi a Enregistraments 
Discogràfics que amb data 23 d’abril d’aquest any 2006, li ha concedit el Consell 
Directiu de l’Obra del Ballet Popular per la gravació del CD “Sardanes de Corda” 
editat l’any 2005 gràcies al suport de Metalquímia, durant els actes de la Ciutat 
Pubilla de la Sardana 2006. 

Preu entrada: 10 €
Preu descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats conveniades i joves fins a 
25 anys. Totes les entrades només es podran adquirir en horari de taquilla. Entrada 
gratuïta: a joves que celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2006.

 
PART II

LODI QUARTET
Adagio
Allegro
Menuetto
Rondo

PETITA SERENATA 
NOCTURNA KV525
Allegro
Romance. Andante
Menuetto
Rondo. Allegro

PART I

Divertiment en Re M Kv 136
Allegro 
Andante
Presto

Divertiment en Si bemoll Kv 137
Andante
Allegro di molto
Allegro assai

Divertiment en Fa Kv 138
Allegro
Andante
Presto



Dijous 5
Concert inauguració del curs 2006/2007
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
18.30 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Dissabte 7
CORRELLENGUA 
• Espectacle de Tilelles “L’Ocell Meravellós”
Col·labora: La Roda d’Espectacles
A les 17.30 h a la plaça de l’Ajuntament
• Xocolatada, a les 18.30 h a la plaça de l’Ajuntament
• Cercavila, a les 19.30 h (sortida de la plaça de l’Ajun-
tament i arribada a la plaça de la Sardana)
• Sopar popular i lectura del manifest a càrrec de pre-
mianencs d’origen divers. a les 20.30 h a la plaça de la 
Sardana
• Passi del video “Els Premianencs i el català”.
Visió crítica amb to humorístic del coneixement de la 
llengua catalana entre els veïns de Premià de Mar.
A càrrec de laCajaNegra produccions, amb la 
col·laboració especial dels “Homes del Klan” de Ràdio 
Premià de Mar. En acabar el sopar, a la
plaça de la Sardana 
• Concert amb el grup ANTÒNIA FONT
A les 22.30 a la plaça de la Sardana
Organitza: Comissió del Correllengua i Regidoria de 
Cultura

Diumenge  8                                                     
Música-dansa-titelles: Les estrelles de Mozart 
Companyia Susanna Barranco  
Audició musical que incorpora dansa i titelles 
12 h, a la plaça Ernest Lluch
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 15
Itinerari: Visita a Can Farrerons
Trobada: a les 10 h al jaciment romà (cruïlla carrers E. 
Granados-S. Rusiñol)
Can Farrerons és un jaciment romà pertanyent a l’anti-
guitat tardana (segles III-VI dC). La seva arquitectura és 
singular, ja que l’edifici és de planta octogonal, i només 
se’n coneixen dos més a tot l’occident mediterrani. Cal 
dir també que el conjunt presenta un excepcional estat 
de conservació.

Divendres 20
Premià Jove: T’apuntes a l’escenari obert? 
22.30 h, al Centre Cívic 
Et convidem a participar a la segona edició gratuïta de 
l’escenari obert. L’escenari estarà obert a tots els estils 
musicals, i comptarà amb una bateria, un teclat, dos am-
plificadors de guitarra i un de baix, i micros. 
Només has de portar els teus instruments.
Les inscripcions es faran el mateix dia al Centre Cívic.

Dissabte 21 
Concert: Mozart – Divertimento
a càrrec d’Arts Cambra
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura

Durant el mes d’octubre
www.premiademar.org

E X P O S I C I O N S

Exposició col·lectiva 

d’obres del Fons de la 

Galeria d’Art Aimara

Batiks de l’Àfrica Subsaha-

riana (Burkina Fasso, Costa 

d’Ivori, Mali) i aquarel·les  

De l’1 al 31 d’octubre, a la 

Galeria d’Art Aimara

Organització: Galeria d’Art 

Aimara

Exposició sobre la vida i 

obra de Mozart

Sala d’exposicions de Can 

Manent, del 2 al 31 d’octubre 

Organització: AECC

Col·lecció de gravats

A càrrec de Joan Gómez

Del 6 al 15 d’octubre, a la 

Sala Premiart

Organització: Associació 

d’Artistes Plàstics

Mozart i el món de la música

Exposició sobre la vida i 

l’obra de Mozart: la seva 

biografia, les seves obres, 

les composicions més sig-

nificatives, curiositats, fets 

i costums del segle XVIII, 

esdeveniments rellevants del 

segle XVIII i els personatges 

contemporanis.

Centre Cívic,  del 16 al 31 

d’octubre

Organització: Regidoria 

d’Ensenyament

Aquarel·les i acrílics

A càrrec de Carme Rodon

Del 20 al 29 d’octubre, a la 

Sala Premiart

Organització: Associació 

d’Artistes Plàstics

Diumenge 22
Ballada de sardanes
Amb la cobla Premià
12.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dimarts  24
Celebració del Dia de la Biblioteca
La celebració consistirà en realitzar una acció en la qual 
els lectors poden posar en exposició a la biblioteca els 
llibres que els agradaria endur-se a una illa deserta.
Es regalarà aquell dia un pòster commemoratiu del Dia 
de la Biblioteca.
Horari de tarda, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Premià de Mar

Dimarts 24
Auditori Viu
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
19 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Dimecres 25 
Contefòrum
Contes sobre el bon conviure
Escrits per: Martí Rosselló
Interpretats per: Dària Ferrando
de 8 a 2/4 de 10 del vespre, a la Pastisseria Mayka
Organitza: Coordinadora Premià x la convivència, amb el 
suport tècnic de Desenvolupament Comunitari.

Divendres  27
Premià Jove. Concert d’El Sobrino del Diablo
22.30 h, al Centre Cívic

Dissabte 28 d’octubre
Concert dedicat a W. A. Mozart 
Amb motiu del 250è aniversari del seu naixement
A càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà
22.30 h, al Patronat Teatre

Diumenge  29                                                          
Teatre musical: La Bella Dorment
Companyia Dreams Teatre  
18 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Cinema al Patronat  
Consulteu la programació de cinema a la cartellera del 
Patronat o a la pàgina: www.patronat.voluntariat.org

Lectures en veu alta
Fins al dia 16 d’octubre s’obren les inscripcions del 
taller Lectures en veu alta sobre la temàtica de la dona. 
Es crea un altre grup de lectura a la Biblioteca 
si hi ha un mínim de vuit persones apuntades.
Dates del taller : del 23 d’octubre a  l’11 de desembre.
Horari: segon, tercer i quart dimarts de mes 
de19 a 20.20 h.
Per a joves i adults amb un interès especial per la 
problemàtica de  les dones.
Organitza: Biblioteca Municipal de Premià de Mar


