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Els premianencs ja 
disposen de deixalleria

Signat el 
conveni 
per a la 

construcció de 
la nova piscina

Les obres
d’obertura
del carrer
de la Cisa,
acabades

Programa de
Carnaval 

2007

Ràdio Premià 
de Mar 

presenta 
la nova 

programació

Nova Rotonda a la 
N-II amb Torrent Malet 
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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
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Jaume Batlle
Alcalde de 

Premià de Mar

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

Encetem aquest 2007 amb la satisfacció de poder dir que la 
deixalleria, que també donarà servei als municipis de Pre-
mià de Dalt i Vilassar de Dalt,  ja ha entrat en funcionament. 
D’aquesta manera, hi podem portar tots aquells residus que 
no es poden llençar als contenidors del carrer. Cal tenir en 
compte que la recollida selectiva és l’eina principal perquè 
aquelles fraccions de les escombraries que poden ser reci-
clades, així com els residus que són especialment tòxics o 
perillosos no vagin a parar a l’abocador o a la incineradora. 

És important que tots prenguem consciència de la importància de col·laborar 
en la recollida selectiva i d’utilitzar el servei de la deixalleria per als residus 
que ho requereixen. 

Uns quants dies a 
l’any, la Gran Via 
ens ofereix una 
imatge inèdita, amb 
els vianants com a 
principals protago-
nistes. Un d’aquests 
moments és durant la  
cavalcada del Reis.

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

15. Buenache
16. P. Viayna
17. Barniol
18. Barniol
19. E. Viayna
20. Gaza
21. Rodríguez
22. Lorente
23. Buenache
24. Pueyo
25. Pueyo
26. P. Viayna
27. E. Viayna
28. Barniol

Ajuntament de 
Premià de Mar



El projecte inclou també lʼampliació del 
Camí del Mig, que ja està acabada
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segueix a la pàgina següent

A dalt, 
situació de les 

obres i, a la 
dreta, estat 
actual de la 
construcció 

de la rotonda

Les obres de la rotonda 
es preveu que finalitzin 
aquesta primavera

Els treballs de construc-
ció de la nova rotonda que 
permetrà connectar direc-
tament la Nacional II amb 
el Torrent Malet es troben 
ja en la fase final i d’aquí a 
pocs mesos es preveu que 
entrarà en funcionament. 
L’obra, juntament amb l’am-
pliació que s’ha fet del Camí 
del Mig en el tram que en-
llaça el Torrent Malet amb el 
sector de La Suïssa, forma 
part de la primera fase d’un 
projecte que les regidories 
de Serveis Territorials dels 
ajuntaments de Premià de 
Mar i Premià de Dalt es van 
comprometre a tirar enda-
vant de manera conjunta. 

Accés a la 
zona industrial
Els fets arrenquen uns 
anys enrera,  quan els 
dos consistoris, un cop 
acabades les obres de 
canalització de les aigües 
pluvials del Torrent Malet, 
van acordar donar més 
amplada al Camí del Mig  
en el tram immediat amb 
aquest torrent, que era for-
ça més estret que  al seu 
pas per la zona industrial 
de La Suïssa. L’objectiu 
era poder facilitar l’accés 
a la zona industrial, fet que 
feia necessària també una 
millora de la connexió des 
de la carretera Nacional 
II, i per tant calia crear 
una rotonda per garantir 
tots els moviments dels 
vehicles. 
 En aquests moments 
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Quim Caimel (ICV-EA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

ve de la pàgina anterior

“Després de més de 3 anys, s’executa 
el projecte de l’anterior legislatura, peça 

fonamental per al desenvolupament 
de la Zona Industrial i evitar el pas de 

camions per la carretera de Premià de 
Dalt. Ja era hora!”

“Aquesta infrastructura, connectada amb 
el Camí del Mig, alleugerirà molt el trànsit 

a través del centre de la població 
i convertirà la carretera de Premià de Dalt 

en un carrer més. Era molt necessària”

“Para el PP es una buena noticia saber 
que ya podemos contar con una rotonda 
en la Nacional II. Con esto creemos que 
se empezarán a resolver los problemas 

de mobilidad de los ciudadanos de 
Premià”.

 “La nova rontonda, servirà per donar 
accés a la zona industrial, estalviar molt 
trànsit intern per dins de Premià de Mar 

i per fer la N-II menys perillosa”

“La nova rotonda, juntament amb 
l’ampliació del Camí del Mig, 

donarà una empenta important 
a la zona industrial, alhora que 

descongestionarà el trànsit de dins del 
municipi i servirà per reduir la velocitat 

a la N-II”.

aquesta primera fase es 
troba molt avançada, ja que 
les obres de la rotonda (que 
el Ministeri de Foment va fer 
aturar durant les vacances 
de Nadal per evitar proble-
mes de trànsit) es preveu 
que acabaran la propera 
primavera. Pel que fa als 

La rotonda permetrà millorar la connexió amb el polígon industrial de La Suïssa

treballs per ampliar el Camí 
del Mig (en uns 3 metres 
aproximadament de mitjana 
per la banda nord), ja han 
finalitzat. Les obres, adjudi-
cades a l’empresa Hidraulica 
y Obras SA per un import 
de 657.355€, s’han finançat 
entre els dos ajuntaments, 

amb l’ajut d’una subvenció 
dels Fons Europeus FEDER, 
a través del Consell Comar-
cal del Maresme, mitjançant 
la signatura d’un conveni 
entre el Consell Comarcal, 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar i l’Ajuntament de Premià 
de Dalt. 

Nou Altea XL



La deixalleria La Suïssa ja 
dóna servei a Premià de Mar, 
Premià de Dalt i Vilassar de Dalt
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Els ciutadans disposaran dʼuna targeta que els donarà accés 
a l̓ equipament, en funcionament des de mitjans de gener

Instant de la inauguració oficial de la deixalleria, el passat 30 de desembre

El proppassat 13 de gener va 
entrar en funcionament la nova 
deixalleria, ubicada al carrer 
Rosa dels Vents 1, concre-
tament al sector industrial La 
Suïssa, dins del terme municipal 
de Premià de Dalt. La nova 
instal·lació va ser inaugurada 
pels alcaldes dels tres municipis 
que la utilitzaran, Jaume Batlle 
(Premià de Mar), Joan Baliarda 
(Premià de Dalt) i Llorenç Ar-
tigas (Vilassar de Dalt), a més 
de la gerent de L’Agència de 
Residus de la Generalitat de 
Catalunya, Genoveva Català.

Tarja gratuïta 
La deixalleria permetrà fer una 
recollida selectiva d’aquelles 
tipologies de residus munici-
pals per als quals no hi ha un 
sistema de recollida domiciliària 
específica. D’aquesta manera, 
els veïns dels tres municipis po-
dran portar-hi directament des 
de residus especials (tòxics o 
perillosos) fins a electrodomès-

tics, ferralla o teixits, entre molts 
d’altres. El seu funcionament 
serà molt senzill: la regidoria de 
Medi Ambient facilitarà als ciuta-
dans una targeta, gratuïta, que 
els identificarà com a usuaris 
particulars i que els donarà dret 
a una quantitat (en kg) màxima 
anual. Aquells que la sobre-
passin, hauran de pagar un 
cànon pels kg de més. Per als 
usuaris comercials o agrícoles, 
el funcionament serà el mateix, 
tot i que, en funció del tipus de 
material dipositat, potser hauran 
d’assumir una part del cost. Tots 
aquells que encara no disposin 
de la tarja, poden fer ús de la 
deixalleria prèvia presentació 
del DNI.  La deixalleria és una 
instal·lació tancada i vigilada, de 
manera que no s’hi poden fer 
abocaments incontrolats. A dins, 
hi haurà una oficina de control 
que  s’encarregarà de registrar 
els residus que hi entren i també 
informarà els usuaris del lloc on 
els han de dipositar. 

NOU TELÈFON DE 
LA DEIXALLERIA: 

93.751.27.66

Horaris: 
DE DIMARTS 
A DISSABTE, 
DE 10 A 13H
DIUMENGE, 
DE 10 A 14H
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Signatura del contracte que 
permetrà construir la nova 
piscina al carrer Mas i Abril

A finals de desembre van 
començar els treballs per 
arranjar les voreres dels ca-
rrers de Lourdes i Elisenda 
de Montcada. El projecte 

A f inals de novembre, 
l’alcalde, Jaume Batlle, i 
el gerent del Club Nata-
ció Premià-Pool Gestora 
Esportiva S.L.Unión Tem-
poral de Empresas, Pere 
Solanillas, van signar, tal 
i com s’havia acordat al 
ple del mes de setembre, 
el contracte de conces-
sió per a la construcció 
i explotació de la nova 
p isc ina,  que s ’ubicarà 
al carrer Francesc Mas i Moment de la signatura del conveni entre lʼAjuntament i lʼempresa CN Premià - Pool Gestora Esportiva

Abril, 16. La vigència de 
la concessió, que tam-
bé inclou la continuïtat 
de  l’explotació de l’ac-
tual piscina (la nova es 
construirà just al davant) 
serà de quaranta anys. 
El l Club Natació Premià-
Pool Gestora Esportiva 
S.L. UTE es farà càrrec 
també del cost total de 
les obres de construcció, 
que ascendeix a uns 5 
milions d’euros. 

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 ja han acabat. Les obres van 
començar a finals de setembre i el seu cost ha estat d’uns 57.300€.

Les obres d’obertura del carrer de la Cisa, acabades

Comencen les obres 
a la Plaça Santa Maria

també inclou fer , més enda-
vant, una zona ajardinada al 
centre de la plaça i una zona 
d’aparcament a la banda del 
Camí del Mig.

Estarà ubicada just davant de lʼactual piscina
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El Servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
ha impulsat l’anomenat Pro-
jecte d’ alfabetització digital 
per a la inserció laboral, con-
sistent en una sèrie de tallers 
formatius de dues hores de 
durada d’introduccció a la in-
formàtica i internet, dirigits a 
aquells col·lectius que tenen 
més dificultats d’accés a les 
noves tecnologies i inserció 
laboral, així com a aquelles 
persones interessades en 
donar els seus primers pas-
sos en internet i les noves 
tecnologies. Les sessions 

Aprendre a moure’s 
per internet
El Servei de Promoció Econòmica impulsa 
el Projecte dʼAlfabetització digital

El primer contacte amb l’ordinador
Dimarts 23 i 30 de gener , de 16 a 18h
Dimecres 7 i 14ebrer de 16 a 18h
Dijous 8 i 15 febrer de 11 a 13 h

Crea el teu propi e-mail i practica’l
Dimecres, 24  i 31 de gener de 16 a 18h
Dimarts 23 de gener de 18 a 20h
Dijous 1 de febrer de 11 a 13h
Dimarts 6 i 13 de 16 a 18h
Dimecres 7 i 14 de febrer de 11 a 13 h

Fes el teu currículum amb el 
processador de textos 
Dimecres  24 i 31 de gener de 18 a 20h
Dijous 1 de febrer de 9 a 11h
Dimarts 6 i 13 de febrer de 11 a 13h
Dijous 8 i 15 de febrer de 9 a 11h

Envia el teu currículum per 
correu electrònic
Dijous  18 i 25 de gener de 9 a 11h
Divendres 2, 9 i16 de febrer de 9 a 11h

Buscar feina per internet
Divendres 19 i 26 de gener de 9 a 13h.
Divendres 2, 9 i 16 de febrer de 11 a 13h
Dilluns 5, 12 i 19 de febrer de 11 a 13

El club virtual de la feina
Tots els dijous de gener de 10:30 a 11h

LLOC DE CELEBRACIÓ DELS CURSOS
Servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Premià de Mar
Joan XXII, 2-8
e-mail: vegass@premiademar.org
Telèfon: 937529190

Els néts del guardonat van recollir la medalla de mans del president Maragall

inclouran un apartat de for-
mació sobre com utilitzar el 
Club Virtual de la Feina, un 

recurs força útil a l’hora de 
buscar feina. 
 Els propers tallers (que 

començaran a principis de 
gener) que s’impartiran se-
ran els següents: 

Més de 3500 persones han visitat, en un any, la primera faseLa construcció del nou 
equipament, ubicat en-
tre la Ctra. de Vilassar, 
Torrent Fontsana i carrer 
Montserrat,  va endavant. 
La nova biblioteca tindrà 
més de 2.000 m2,  un 
local de 150 m2 per als 
veïns i un aparcament 
subterrani, en el qual ja 
s’hi està treballant.

Les obres de la 
nova biblioteca 
avancen a bon ritme
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Nadal 2006 i Cavalcada de Reis 2007

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 ĺ Ajuntament: www. premiademar.cat 
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Nadal 2006 i Cavalcada de Reis 2007
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Comprar a 
Premià té premi, 
també durant 
febrer i març
Comença un nou any i Co-
merços Associats de Premià 
de Mar ofereix a tots els seus 
clients un nou al·licient per 
seguir comprant a Premià.
Aquest cop el premi que se 
sortejarà és un viatge per a 
dues persones a Andorra. 
 Val a dir que per al CAP, 
aquest any serà “L’ANY VIAT-
GER” ja que aquest viatge és 
el primer d’una sèrie de tres 
que durant l’any s’oferiran en 
forma de sorteig i que estan 
englobats dins la campanya 
“COMPRAR A PREMIÀ TÉ 
PREMI”.
 Aquestes acciones estan 
contemplades dins del actes 
de dinamització comercial 
que el CAP duu a terme amb 
el recolzament de l’Ajunta-
ment de Premià de Mar,  del 
Departament de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya i de 
la Diputació de Barcelona.

Un any més la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar organitza 
la tradicional Rua de Comparses, que es regirà per les següents bases:

1. Podran participar a la Rua de Carnaval del dia 18 de febrer de 2007 totes 
aquelles comparses formades per un mínim de 10 persones.

2. El període d’inscripció de les comparses serà des del dia 9 de gener fins al 
10 de febrer a les 21 h .Les inscripcions es podran fer al Centre Cívic (Esperança 
19-21) de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 18 h a 22 h i dissabtes de 17 h a 
21 h.

3. Cada comparsa s’inscriurà sota un lema al·legòric, relacionat amb la disfressa 
que portin els seus membres.

4. Cada comparsa anirà desenvolupant la seva coreografia al llarg del recorregut 
de la Rua, amb  música si hom ho creu convenient, però sense interrompre el ritme 
de marxa de la Rua.

5. Per tal de complementar el seu espectacle, les comparses podran utilitzar con-
fetti, serpentines o similars. En cap cas es permetrà llançar caramels al públic.

6. La Regidoria de Cultura i Joventut lliurarà a cada comparsa un número d’iden-
tificació que s’haurà de col·locar en un lloc visible durant el transcurs de la Rua. 
Aquesta identificació s’entregarà el dilluns 12 de febrer durant la reunió de caràcter 
obligatori per a totes les comparses, que tindrà lloc al Centre Cívic, a les 20 h i en la 
qual només s’admetrà un màxim de dos representants per comparsa. La comparsa 
que no presenti cap representant a l’esmentada reunió serà desqualificada.  

7. La concentració de comparses prèvia a la desfilada es farà a la plaça de Joan 
Coromines (barri del Gas) a partir de les 16 h del dia 18 de febrer de 2007. La Rua 
de Carnaval iniciarà el recorregut a les 17 h. La comparsa que no hagi comparegut 
en el moment de donar la sortida serà desqualificada. 

8. Els premis a les comparses són els següents:

• 1r premi:  705,88 € en metàl.lic
• 2n premi:  352,94 € en metàl.lic
• 3r premi:  235,29 € en metàl.lic
• Un accèssit de 117,65 € per a cadascuna de les comparses restants
 
Nota: aquestes quantitats són brutes. 
9. Hi haurà un jurat, format per persones de la Comissió de Festes i alienes a les 
comparses participants, que faran una valoració en funció de la simpatia i coreo-
grafia, el treball i l’originalitat i vistositat de totes i cadascuna de les comparses.

10. El lliurament dels premis es durà a terme un cop finalitzada la Rua de Com-
parses, a la plaça dels Països Catalans.

11. En cas de suspensió de la Rua de Comparses per causes alienes a la Comis-
sió de Festes, la Regidoria de Cultura determinarà si hi ha d’haver una posterior 
actuació, i quan.  

12. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases, 
que seran publicades el mes de gener en un mitjà de comunicació local. També 
seran posades a disposició dels interessats en horari d’obertura del Centre Cívic 
(c. Esperança, 19).

Bases de la XXI Rua 
de Comparses 
del Carnaval 2007

L’IES Cristòfol Ferrer 
coordinarà un 
projecte d’intercanvi 
d’àmbit estatal

El Ministeri d’Educació i Cièn-
cia ha atorgat al Departament 
de Desenvolupament de 
Projectes de Construcció de 
l’IES Cristòfol Ferrer una do-
tació de 8000€ perquè durant 
2 anys coordini un projecte 
d’intercanvi en matèria de bio-
construcció entre instituts de 
diverses comunitats de l’Estat 
Espanyol. D’aquesta manera, 
alumnes i professors de Pre-
mià de Mar, Valladolid, Las 
Palmas, Granada, La Coruña 
i Madrid podran intercanviar 
coneixements i experiències 
en matèria de bio-construcció, 
patrimoni i construcció pròpia, 
entre d’altres. 

Activitats per a la gent gran
El 2006 la regidoria de la Gent Gran va organitzar, amb 
la col·laboració de les entitats de gent gran de Premià de 
Mar, un extens programa amb activitats tan diverses com 
sortides, tallers esportius, educació viària i les anomena-
des “tardes musicals”, entre d’altres. El balanç va ser molt 
positiu, i de cara a aquest 2007 ja s’està treballant perquè 
el consell municipal de la gent gran pugui tornar a presen-
tar un programa d’activitats adreçades a aquest nombrós 
col·lectiu. 
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Ràdio Premià de Mar va 
presentar públicament la 
programació de la tempo-
rada 2006-07, a mitjans 
del mes de desembre, en 
el Patronat Social Premia-
nenc. La principal novetat 
que darrerament s’ha pro-
duit a l’emissora ha estat 
la possibilitat de sintonit-
zar-la a traves d’internet, 
a l’adreça www.radiopre-
miademar.org. Per aquest 
motiu, durant l’acte, es va 
poder escoltar el testimoni 
de diversos premianencs 
que ens escolten des de 
l’estranger. A més, mit-
jançant imatges i so, es van 
repassar els programes 
que actualment s’estan 
emetent.
 El grup Dimecresales-
nou va oferir als assistents 
un tast de la lectura dra-
matitzada El Poema del 

Ràdio Premià de Mar 
presenta la nova programació
El carter dels Reis Mags va recollir 260 cartes

Pessebre que aquell cap 
de setmana estava repre-
sentant en el Patronat.
 D’altra banda, el Carter 
Reial de SSMM Els Reis 

Mags va recollir 260 cartes 
que els nens i nenes de la 
ciutat li van entregar durant 
l’acte de recollida que van 
organitzar per primera ve-

gada Ràdio Premià de Mar 
i la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. L’activitat 
es va dur a terme el dia 30 
de desembre a la Plaça de 

La Sardana. Aquesta ac-
tuació ha comptat amb la 
col·laboració de Correus, 
Creu Roja Premià i diversos 
establiments del municipi.

Què és?
Ës un procés personalitzat de formació en el sector d’atenció a les persones que 
estan a l’atur i que tenen algunes difi cultats d’inserció. Pensem en persones que 
reunint tots els requisits de  formació i experiència per insertar-se al mercat laboral 
no ho aconsegueixen. 
Per això, s’estableix un programa formatiu i personalitzat per a la inserció laboral a 
través de la metodologia combinada de formació presencial i Coaching.

Requisits per als candidats/tes: 
Estar a l’atur i donat d’alta a l’ofi cina del Servei d’ocupació de Catalunya (OSOC)
Tenir interès a treballar en el sector d’atenció a les persones

Informació i Inscripcions a: 
Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Premià de Mar
Joan XXII, 2-8
08330 Premià de Mar e-mail: vegass@premiademar.org
Telèfon: 937529190

La Marató dʼenguany està centrada en la lluita contra el dolor crònic

Programa de coaching per a 
la inserció laboral en el sector 
d’atenció a les persones

Lʼequip de treballadors i col.laboradors que formen Ràdio Premià de Mar, durant la presentació de la nova programació
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Un balanç de coherència i 
un projecte ple d’il.lusió

El 2006 ha estat el darrer any 
sencer de l’actual legislatura 
municipal i també ha estat, 
sobretot, l’any del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística. La 
revisió del POUM ha de donar 
resposta a la planificació del 
territori encara disponible i 
a les necessitats de serveis 
dels ciutadans. No podem 
perdre la darrera oportunitat 
d’aconseguir una població 
més sostenible i de millorar, 
en definitiva, la nostra quali-

tat de vida fent front al dèficit 
d’equipaments i de zones 
verdes que patim actualment. 
El Grup Municipal d’ICV-EA-
EPM ha mantingut una línia 
de suport puntual a l’Equip 
de Govern en aquelles ac-
tuacions positives i de caire 
progressista que ens han pro-
posat. La nostra abstenció va 
permetre l’aprovació del pres-
supost municipal de 2006. 
Però, l’actuació més rellevant 
ha estat l’aprovació inicial del 
nou Pla General d’Ordenació 
Urbanística, que recull les 
nostres principals propostes. 
Queden cinc mesos perquè 
les forces polítiques muni-
cipals expliquin les seves 
actuacions i les propostes als 

ciutadans i aquests puguin 
jutjar a través del seu vot, 
l’actitud, l’aportació i el com-
promís de cadascuna. La gent 
de la Coalició d’Esquerres de 
Premià de Mar estem segurs 
que podrem presentar un 
bon balanç i unes propostes 
engrescadores. Algunes de 
les iniciatives que hem portat 
al Ple Municipal durant el 
2006 són les següents. Precs: 
substitució de plantes perillo-
ses a Can Pou, adequació de 
passos elevats de vianants i 
col·locació del camió cisterna 
que neteja l’estació de bom-
beig de Jacint Verdaguer. 
Preguntes: manteniment de la 
senda de vianants de la platja, 
desguàs d’aigües fecals al 

Torrent Amell, manteniment 
de la Plaça Nova, trasllat del 
CRAM i viabilitat del carrer 
de Sant Antoni. Mocions: 
mesures per avançar en la 
laïcitat, dia internacional de la 
dona treballadora, calendari 
de tancament de les centrals 
nuclears, rebuig de l’agressió 
d’Israel contra els palestins, 
reconeixement a la figura 
d’Antoni Gutiérrez Díaz, “el 
Guti” i defensa del dret a vot 
de les persones immigrades. 
 Hem elaborat un ambiciós 
projecte de treball que inclou 
un calendari de confecció de 
la llista electoral i de treball 
programàtic en dues fases: 
consultes al teixit associatiu i 
assemblees temàtiques, més 

una assemblea general a fi-
nals de març. El marc progra-
màtic està definit en tres grans 
línies d’atenció: a) Ciutat 
Sostenible (urbanisme, obres 
públiques, medi ambient/eco-
logia urbana...), b) Ciutadania 
(cultura, patrimoni, joventut, 
dona, cooperació, convivèn-
cia, participació...) i c) Ciutat 
Inclusiva (serveis socials, 
educació, salut, administració/
organització municipal...). Els 
àmbits programàtics i qual-
sevol forma de col·laboració 
en el projecte de la Coalició 
estan oberts a tots aquells que 
vulgueu col·laborar i participar 
en aquest projecte col·lectiu 
ple d’il·lusió i d’energies de 
progrés.  

Quina serà 
la propera ‘foto’?

L’equip de govern d’ ERC i 
CIU es va fer la primera foto 
( ja no som els únics) amb la 
nova piscina mancomunada 
i ara ens han deixat “més 
penjats que un fuet”... El 
govern municipal de Premià 
de Dalt ha decidit que els 
seus veïns no volen venir a 

la piscina a Premià de Mar 
i, a més sense cap contra-
partida. Les contrapartides 
sempre van a càrrec de Pre-
mià de Mar com la despesa 
del bus per fer-los de llança-
dora amb RENFE. Caldria 
comprovar quants veïns de 
Premià de Mar l’utilitzen...
tot i que estem d’acord en 
el transport públic...És a dir, 
que l’Ajuntament de Premià 
de Mar s’ha d’empassar tot 
solet la nova piscina. 
 Segona foto... Ja tenim 
projecte del nou Amistat... 
Ja estem tots contents. En 
el Ple del mes d’octubre 
passat es va entrar una 
proposta d’urgència per 

aprovar la creació d’una 
comissió per estudiar la via-
bilitat d’una empresa pública 
que gestionés la construcció 
del nou teatre.També es 
va aprovar que aquesta 
comissió havia d’entregar 
algun resultat al Ple abans 
d’un mes. A data d’avui, 5 
de gener, encara no s’ha 
convocat aquesta comissió 
per començar a treballar i 
és molt possible que passin 
“alguns dies” abans no se’n 
torni a parlar... Ara ja s’ha 
fet la presentació oficial del 
nou projecte. (Tampoc és 
l’únic) 
 I repetim la pregunta... 
Quina serà la propera foto?. 

Perquè, n’hi ha per patir una 
mica. Ens hem de preguntar 
també si és lògic voler fer 
“El Liceu”, sense tenir els 
carrers asfaltats. Bé, no és 
que no vulguem el Liceu, 
sinó que pensem que tru-
cant a les portes escaients 
podem fer-lo per etapes i no 
ajornar-lo per quan tinguem 
els diners...Estaria bé que el 
nostre alcalde fes una pas-
sejada per Premià... Veuria 
com estan els nostres ca-
rrers i les places. Es podria 
parlar dels carrers Ramon 
Llull, Elisenda de Montca-
da, Eixample, Nord, Joan 
Prim, Pilar (a l’alçada del 
CAP.), Miquel Moragues... 

I podríem seguir així fins a 
nomenar-los tots. Les pla-
ces de la Lió (amb tot de pa-
nots aixecats), dels Països 
Catalans, la mateixa plaça 
i els entorns, (però, és clar 
com que ERC,IC-V–EU i 
CIU volen anul·lar-la segons 
el nou pla d’urbanisme) 
Estaria bé que tots ells pen-
sessin en què tots aquests 
indrets són un perill per als 
ciutadans i que valdria la 
pena començar a arranjar-
los a fi d’evitar caigudes i 
lesions... N’hi ha més d’un 
que ja ha patit pel mal estat 
del nostre poble. Estaria bé 
que aquesta fos la propera 
foto...

Treballem sense 
fer soroll

Encetem aquest 2007 amb 
la satisfacció de poder veu-
re com la feina feta al llarg 
d’aquests tres anys de le-
gislatura es visualitza més 

que mai, i això vol dir que, 
sense necessitat de fer 
soroll, hem estat capaços, 
tot i governant en minoria,  
de tirar endavant les obres 
de construcció de la nova 
rotonda del Torrent Malet 
(a punt de finalitzar)  i l’am-
pliació del Camí del Mig (ja 
finalitzada); l’entrada en fun-
cionament de la deixalleria 
(totalment acabada i que 
dóna servei des del 13 de 
gener); la nova biblioteca a 
Can Farrerons (les obres de 
la qual es troben en un estat 
força avançat); les obres del 
carrer Sant Antoni, que  ja 
han acabat del tot;  l’espe-
rada obertura del carrer de 
la Cisa, que finalment ja és 

una  realitat;  hem signat 
el contracte que permetrà 
construir la segona piscina 
sense que això suposi cap 
cost per l’Ajuntament, ja que 
l’empresa concessionària 
es farà càrrec tant de les 
obres de construcció com 
de  la posterior explotació; 
s’han començat les obres 
a la plaça Santa Maria; 
les obres a la carretera de 
Vilassar de Dalt amb Sant 
Francesc per evitar inun-
dacions segueixen el seu 
curs; ... i parlem només 
d’actuacions que s’estan 
fent en aquests moments 
o que han acabat fa poc. 
Si mirem enrere, el volum 
de feina feta durant els 

tres anys anteriors és prou 
important. 
 Cal destacar que en tots 
els casos no es tracta, com 
passa moltes vegades, de 
petites obres fetes a pocs 
mesos de les eleccions, pe-
tits arranjaments  per “tapar 
forats” amb l’intent deses-
perat de captar vots... sinó 
tot el contrari: estem parlant 
d’obres d’envergadura que 
han requerit tot un procés 
de treball previ important 
que s’ha anat fent al llarg 
de tota la legislatura, i això, 
ningú ho pot negar, es veu 
de seguida. Per respecte 
al nostre electorat i a tots 
els premianencs,  aquesta 
no ha estat mai la nostra 

manera de fer. 
 Per tant, enfilem aquesta 
darrera recta final abans de 
les eleccions municipals que 
se celebraran el proper mes 
de maig, amb la satisfacció 
que durant quatre anys hem 
treballat a fons per millorar 
i tirar endavant el municipi, 
i si no s’ha fet més ha estat 
únicament per manca de 
recursos. Aquests quatre 
mesos que queden farem 
el mateix que hem fet fins 
ara: seguirem treballant 
sense parar per poder fer de 
Premià de Mar el poble que 
ens mereixem. Però, això 
sí, amb tota tranquil·litat, 
perquè aquí hem vingut a 
treballar, no a fer soroll.  
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Una de cada

Al Vila Primília del mes de 
novembre fèiem referència 
a la necessitat d’arreglar 
els vestidors i voltants del 
camp de futbol del Pre-
mià. L’alcalde va agafar el 
compromís amb aquesta 
Coordinadora d’iniciar els 
treballs al desembre i així 
ha estat, a més a més el dia 
de la presentació del futbol 
base del Premià va donar 

explicacions als ciutadans 
que eren al club i va assumir 
l’endarreriment. Molt bé, Sr. 
Alcalde, així sí.
 A la zona de la comissa-
ria dels mossos continuem 
amb pudors i partícules en 
suspensió sense que el 
nostre Ajuntament faci res 
al respecte i no identifiqui 
el focus generador de les 
molèsties, sembla ser que 
tothom sap d’on provenen, 
excepte els nostres gover-
nants. Molt malament, Sr. 
Alcalde, així no.
 Fins i tot, una fàbrica 
del sector ha sol·licitat in-
corporar uns canvis que en 
principi i sense ser tècnics, 
aquests canvis podrien mi-

llorar lleument la situació, 
mentrestant ni l’Ajuntament 
ni la Generalitat semblen fer 
res; alguns veïns ja escama-
ts tenen por que aquestes 
mesures puguin ser l’excusa 
per acceptar al·legacions 
al P.G.U. inicial i d’aquesta 
manera perpetuar la situació 
actual per sempre, esperem 
el pronunciament públic del 
nostre Alcalde de com que-
darà la zona i també dels 
alcaldables de la resta de 
partits.
 L’obertura del carrer de 
la Cisa ja és una realitat, 
malgrat que amb molt de 
retard, però igualment força 
bé, Sr. Alcalde, així encara.
 Per aquest 2007 dema-

nem entre altres coses:
- Enllestir i acabar la tercera 
fase del Casc Antic
- La continuació del Pas-
seig (senda) Marítim i que 
hi  hagi manteniment de 
l’actual, ja que és trist  que 
pel seu estat tothom noti on 
acaba Premià i on comença 
el Masnou.
- L’acabament del port in-
cloent-hi, també la zona 
d’oci, perquè els nostres 
joves i tots els de Premià  
tenim dret a un espai d’oci 
i sembla ser que el nostre 
Ajuntament ja se n’ha obli-
dat d’aquesta zona.
- Que el baixador de la 
RENFE sigui una realitat.
- Una entrada a l’autopista 

a la zona de Teià-Premià 
de Dalt, i la gratuïtat de 
l’autopista fins a Mataró.
- Sortida dels temes que hi 
ha  pendents: zona industrial 
i àrees d’urbanització,etc...  
- L’arranjament dels sots 
, els forats de l’arbrat, la 
renovació dels asfaltats 
deteriorats, el seguiment 
i el manteniment del dia a 
dia, etc...      
 I també,que en les elec-
cions municipals els partits 
que concorrin siguin ca-
paços de tornar a il·lusionar  
els electors i fer retrocedir 
l’abstenció, per això els 
nostres polítics hauran de 
canviar molt, o sia que en-
davant que ja toca.      

No al segon ‘cepillado’

Aquestes primeres setma-
nes d’any a Madrid ens ha 
quedat ben clar quin serà 
el tema que monopolitzarà 
el debat del que resta de 
legislatura. Almenys fins 
que passin les eleccions 
municipals i  autonòmi-
ques. Les dues conteses 

electorals serviran en bona 
mesura de termòmetre per 
calibrar la incidència elec-
toral en la pugna PP-PSOE 
que haurà tingut l’aparent 
trencament del procés de 
pau.
 Aquest fet pot condici-
onar tota la primera fase 
—transcendental— del 
desplegament estatutari, 
perquè si el PSOE ja po-
dia ser garrepa a l’hora 
de negociar les lleis perti-
nents per aplicar l’Estatut, 
encara ho voldrà ser més 
amb l’excusa que el PP i 
el seu Torquemada medi-
àtic li farà una campanya 
intensa en contra per una 
suposada “cessió davant 

dels catalans”.
 Des d’Esquerra ja vam 
dir que hi havia tres punts 
centrals del nou Estatut 
que van quedar desna-
turalitzats en el tràmit a 
Madrid: el finançament, 
e l  r e c o n e i x e m e n t  d e 
Catalunya com a nació i 
les grans infraestructures. 
I tot va quedar com va 
quedar. En el finançament, 
augmentar el percentatge 
d’impostos i poca cosa 
més, un fet que no té per 
què aportar recursos extra 
per a Catalunya, tal com 
va reconèixer el mateix 
secretari d’estat espanyol 
d’Economia i que, amb 
sort, s’aplicarà a partir del 

2009. Del reconeixement 
de Catalunya com a nació 
ja coneixem la fórmula 
tèbia que va recollir el text 
estatutari. I les grans in-
fraestructures com el Prat 
segueixen pendents.
 M a l a u r a d a m e n t  e l 
temps ens dóna la raó i 
demostra que l’Estatut de 
la Moncloa, la base del 
qual es va pactar ara fa un 
any entre Mas i Zapatero, 
ja se’ns ha quedat petit i 
no dóna resposta als rep-
tes que ha d’afrontar la 
Catalunya del segle XXI. 
I menys encara si s’ha de 
desplegar a la baixa. 
 Aquesta fase dependrà 
de la fortalesa que demos-

tri el Govern de Catalunya 
en les negociacions i en el 
paper dels partits catalans 
al Congrés dels Diputats. 
A Esquerra no ens tremo-
laran les cames, com no 
ens van tremolar quan vam 
haver de dir no a l’Estatut 
retallat. Volem creure que 
la resta de formacions del 
país estaran a l’altura de 
les circumstàncies i no tor-
narem a repetir l’error de 
voler fer cadascú la guerra 
per la seva banda. L’Es-
tatut el va avalar el poble 
de Catalunya i com a re-
presentans seus que som 
hem de fer complir aquest 
mandat. Per Esquerra no 
quedarà. Paraula.

Feliz Navidad y Próspero 
Año os desea el Partido 
Popular de Premià de Mar. 
A todas las familias en 
especial a las que menos 
tienen... Navidad tiempo 

de Paz de alegría de re-
conciliación entre familias 
y de solidaridad en espe-
cial con los pobres. Saben 
Vds. que en España desde 
que mandan los socialis-

tas y las izquierdas hay 
más pobreza que nunca. 
Los datos nos indican que 
en dos años y medio que 
manda ZP, la caída del 
poder adquisitivo de los 
salarios han sido los que 
menos han crecido en Eu-
ropa. Saben Vds. que uno 
de cada cinco españoles 
está en pobreza relativa, 
que el 20% de la población 
española se encuentra por 
debajo del umbral de la 
pobreza. Siendo las per-
sonas mayores de 65 años 
las que llegan a la tasa 
del 30% en pobreza, en 
especial las viudas. Esto 
significa que el sistema de 

pensiones está fundamen-
tado en la injusticia. Saben 
vds.  los millones de fami-
lias que no llegan a finales 
de mes, mientras que los 
amigos del Sr. Presidente 
Zapatero como son los 
bancos las cajas de Ahorro 
y las grandes construc-
toras tienen suculentos 
beneficios. Esta es la po-
lítica de izquierdas. Ahora 
el Sr. ZP quiere aportar 
528 millones de Euros a la 
Alianza de Civilizaciones. 
Saben Vds. que si estos 
millones fueran repartidos 
entre los 44 millones y pico 
de españoles en especial 
los más necesitados se 

solucionaría la pobreza en 
España? Esta es la política 
de la izquierda en España, 
Sr ZP. En España hay más 
pobres que nunca. Que la 
distribución salarial está 
congelada en relación a 
su poder adquisitivo des-
de que llegó a la Moncloa 
pero esto no le preocupa 
sólo que desaparezca 
el Partido Popular para 
seguir haciendo de las 
suyas. Junto con sus ami-
gos de coalición a pesar 
de todo, les deseamos a 
todos sin excluir a nadie, 
felices fiestas mucha sa-
lud paz y alegría. Partido 
Popular
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Associació 
Esportiva El Tirol

Danzas 
Populares 

Arco Iris

A l’estiu de 1997, un grup d’amics van decidir crear un equip 
de futbol (Veterans Tirol) i, amb el patrocini del Frankfurt  
El Tirol i dels propis jugadors, es van inscriure a la liga de 
l’Agrupació de Futbol Veterans del Vallès/Maresme per a 
la temporada 97/98. 
 Van començar jugant a la 2a categoria i aquell mateix 
any es va aconseguir l’ascens a 1a en una temporada molt 
disputada degut a l’alt nivell dels equips que hi participaven. 
A la temporada 99/00 es va perdre la categoria obtinguda ja 
que hi va haver moltes lesions i baixes a l’equip. A la tardor 
de 2000 es va crear un nou projecte i es van redactar uns 

estatuts. D’aquesta manera, aquell grup d’amics es van convertir en l’Associació Espor-
tiva El Tirol i, gràcies a la incorporació d’algun nou jugador, van aconseguir recuperar la 
primera categoria a la temporada 00/01, que avui dia encara es manté tot i  que, com 
es reconeix des de la mateixa entitat, amb certa dificultat degut a les nombroses lesions 
que  pateixen els seus membres. Tot i així, afegeixen i mantenen l’esperança de poder 
continuar en aquesta categoria. 
 L’A.E. El Tirol, que enguany celebra el 10è aniversari de la seva fundació,  és dirigida 
per en “Kiko”(president i patrocinador del club) que delega les seves funcions al Ramon 
Garcia i al Xavier Casals, que fan tot el possible perquè el club segueixi endavant. 

Arco Iris va néixer a l’octubre de 2001 amb l’objectiu de 
poder col·laborar, a través dels seus balls regionals, en 
les diverses efemèrides que se celebren al municipi com 
ara la Festa Major, Cavalcada de Reis...etc . Amb el pas 
dels anys, diversos grups de nenes (que van dels 5 als 
13 anys) i d’adults  han ballat o cantat a diverses edicions 
de la Festa Major, de la Creu de Maig, han participat a la 
Marató de TV3, han fet diverses actuacions al Casal, han 
fet “Misas Rocieras”, han desfilat a la Cavalcada, com és 
el cas de la d’aquest any,  sense oblidar les actuacions a 
altres poblacions veïnes, com ara Mataró o el Masnou entre 
d’altres. Les seves participacions no es limiten a un tipus de 
ball en concret, sinó tot el contrari, ja que el ventall és prou 
ampli: sevillanes, balls regionals de tota mena i musicals 
de pel·lícules entre d’altres.  Al darrera de l’entitat hi trebal-

Danzas Populares Arco Iris
Any de fundació: 2001

Presidenta: Dolores Balastegui
Adreça: Gran Via 106, 2n 3a 

Telèfon: 93 751 13 52

len 8 dones que s’autodefineixen com a “molt ben avingudes i amb ganes de treballar i 
col·laborar pel poble”. De tota manera, reconeixen que tenen una assignatura pendent i 
aprofiten aquest espai per fer una crida: fa temps que busquen, sense èxit, algú que els 
pugui ensenyar danses catalanes, ja sigui personalment o a través de material audiovisual 
com ara vídeos o dvds. 
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Dijous15 de febrer 
17.00 h. 
Des de l’Escola La Lió, l’Escola El Dofí i l’Escola V. de 
Montserrat, inici de les cercaviles de rebuda a SM el rei Car-
nestoltes, Primilià V.
17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, Rebuda de SM el Rei Car-
nestoltes, berenar amb botifarra d’ou i espectacle d’animació 
infantil
   
Divendres 16 de febrer 
22.00 h 
Despertar dels Penjaculpes, amb sortida des del c. Àngel 
Guimerà/Riera  
23.30 h 
Al Centre l’Amistat, Carnaval de cine!
   
Dissabte 17 de febrer 
19.30 h
Sortida des de la plaça dels Escacs: Cercavila dels Penjacul-
pes
20.00 h 
A la plaça dels Països Catalans, posem a caldo (els versots)
20.30 h 
A la plaça dels Països Catalans,  Beu-te el caldo (repartiment 
de brou per a tothom)
23.00 h 
A la plaça dels Països Catalans, Ball de Carnaval 
(discomòbil)
23.00 h 
A la plaça  de l’Ajuntament, Ball a l’envelat! 
(balls tradicionals i de parella)
   
Diumenge 18 de febrer 
12.00 h 
Rua de Carnaval infantil. Sortida des del Centre l’Amistat 
17.00 h 
Rua de Carnaval, Sortida des de la plaça Joan Coromines 

Dimecres 21 de febrer 
17.30 h 
A la plaça dels Països Catalans, enterrament de la 
sardina, amb la Vella Quaresma i els Penjaculpes

El centre de La Salle a Premià de Mar està de festa. Aquest 
curs 2006-07 fa 100 anys que els Germans de La Salle van 
arribar a la localitat. Per celebrar aquest centenari i retre ho-
menatge als antics alumnes -i, molt especialment, als més 
grans- s’han organitzat una sèrie d’actes els dies 9,10 i 11 
de febrer.

La història dels Germans de La Salle a Premià es remunta 
al 26 de setembre de 1906 quan tres germans arriben a la 
localitat. De fet, l’any 1904 el ministre francès Combes ordena 
el tancament de totes les Congregacions religioses dedicades 
a l’ensenyament i els germans de La Salle han d’emigrar a 
d’altres països. A Catalunya es vol crear un gran Noviciat 
que prepari els joves per atendre els centres d’Amèrica 
Central i del Sud. Dos anys després de l’arribada d’aquests 
tres germans a Premià de Mar, s’inaugura el Noviciat el 21 
de juliol de 1908 amb 27 aspirants acompanyats pel Sant 
Germà Miquel Febres, educador i gran literat canonitzat per 
Joan Pau II. Amb l’arribada de la Setmana Tràgica el 1909, 
la majoria de germans i els 125 novicis que aquell moment hi 
havia van haver de fugir. Gràcies al suport d’unes 30 persones 
de Premià i els pobles veïns, els quatre germans que es van 
quedar i l’edifici no sofriren cap d’any. 

En agraïment per l’ajut rebut, els Germans van construir una 
escola gratuïta que va funcionar ininterrompudament excepte 
els anys de la guerra civil (1936-1939). El curs 1969-70 l’edifici 
del Noviciat passa a ser l’escola per tal d’atendre la creixent 
demanda d’escolarització i el curs 1980-81, La Salle Premià 
de Mar esdevé mixta per atendre la coeducació.

El centre va ampliar l’escolarització l’any 1996-97 amb la im-
plantació de l’ESO fins als 16 anys i el curs 2002-03 torna a 
ampliar implantant l’Educació Infantil des dels tres anys. Avui 
La Salle Premià acull a 700 alumnes i 55 professionals que 
treballen en educació Infantil, Primària i Educació Secundària 
Obligatòria. 

PROGRAMA D’ACTES

Divendres 9 de febrer
Encesa solidària en memòria de Sant Germà Miquel 
Febres, educador i literat, canonitzat per Joan Pau II 
l’any 1984. A les 21h

Conferència: “El goig d’ensenyar i la il·lusió d’apren-
dre”, a càrrec Francesc Torralba, filòsof, teòleg i 
professor de la Universitat Ramon Llull.
A les 22h

Dissabte 10 de febrer
Pregó a càrrec de Jordi Pujol i Soley, expresident de la 
Generalitat de Catalunya.
Hora 11,30h 

Cantada amb el Cor de l’Amistat, a les 12h

Inauguració de l’exposició de treballs elaborats per 
exalumnes de La Salle i repàs fotogràfic dels 100 
anys dels Germans a Premià, a les 12,30h

Dinar de germanor: brindis en memòria dels Germans 
i educadors i homenatge als alumnes més veterans, 
anteriors a la Guerra Civil. Cost: 30 euros

Diumenge 11 de febrer
Eucaristia a la Parròquia de Sant Cristòfol de Premià 
de Mar (plaça de l’Ajuntament).

100 ANYS DELS 
GERMANS DE LA 
SALLE A PREMIÀ 

CARNAVAL 07



Diumenge 11 de febrer
Eucaristia a la Parròquia de Sant Cristòfol de Premià de 
Mar (plaça de l’Ajuntament).

CARNESTOLTES 2007

Dijous15 de febrer 
17.00 h. 
Des de l’Escola La Lió, l’Escola El Dofí i l’Escola V. de 
Montserrat, inici de les cercaviles de rebuda a SM el rei 
Carnestoltes, Primilià V.
17.30 h 
A la plaça de l’Ajuntament, Rebuda de SM el Rei Carnes-
toltes, berenar amb botifarra d’ou i espectacle d’animació 
infantil
   
Divendres 16 de febrer 
22.00 h 
Despertar dels Penjaculpes, amb sortida des del c. Àngel 
Guimerà/Riera  
23.30 h 
Al Centre l’Amistat, Carnaval de cine!
   
Dissabte 17 de febrer 
19.30 h
Sortida des de la plaça dels Escacs: Cercavila dels Pen-
jaculpes

20.00 h 
A la plaça dels Països Catalans, posem a caldo (els 
versots)

20.30 h 
A la plaça dels Països Catalans,  Beu-te el caldo (reparti-
ment de brou per a tothom)

23.00 h 
A la plaça dels Països Catalans, Ball de Carnaval 
(discomòbil)

23.00 h 
A la plaça  de l’Ajuntament, Ball a l’envelat! 
(balls tradicionals i de parella)
   
Diumenge 18 de febrer 
12.00 h 
Rua de Carnaval infantil. Sortida des del Centre l’Amistat 

17.00 h 
Rua de Carnaval, Sortida des de la plaça Joan 
Coromines 
   
Dimecres 21 de febrer 
17.30 h 
A la plaça dels Països Catalans, enterrament de la 
sardina, amb la Vella Quaresma i els Penjaculpes

Dimecres 21 de febrer
Xerrada col·loqui a càrrec de Genís Morillas i Bernat 
Escudero, membres de la “Associació d’Homes per la 
Igualtat de Gènere” (AHIGE).
Organitza Mar de Dones 
Lloc: Centre Cívic. carrer Esperança, 19-23 de 
Premià de Mar, a les 19’00

EXPOSICIONS

Exposició d’homenatge 
a Llucià Navarro 
Fins al 4 de febrer de 
2007, a la Sala Premiart 
i a la sala d’exposicions 
del Museu Muncipal de 
l’Estampació de Premià 
de Mar.

Llucià Navarro és una ar-
tista pintor i un pedagog 
amb un gran prestigi, i 
un especialista en pintu-
ra mural. La seva obra 
està repartida per tot 
Catalunya i poblacions 
d’arreu d’Espanya. 
L’exposició d’homenatge 
recollirà obres i docu-
mentació de pintures 
murals, obres de cavallet 
i diferents il·lustracions.
Llucià Navarro està con-
siderat com un dels mi-
llors muralistes catalans 
de finals del segle XX.
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Associació d’Ar-
tistes Plàstics de Premià 
de Mar

Els colors del Marroc
Exposició fotogràfica a 
càrrec de Sandra Carrau 
Yanes
Fins al 31 de gener de 
2007, al vestíbul del 
Patronat Teatre
Organitza: Patronat 
Teatre

Exposició de llibres de 
contingut pacifista
Amb motiu del Dia Inter-
nacional de la 
No-violència i la Pau
A partir del dia 30 de 
gener a Can Manent
Organitza: Biblioteca 
Municipal de Premià de 
Mar

Gener / Febrer 2007

GENER

Dimarts 23 i 30 
Lectures en veu alta sobre la temàtica de la dona
Per a joves i adults amb un interès especial per la proble-
màtica de  les dones. 19 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Premià de Mar

Dimecres 24 
Club de lectura amb el Centre de rehabilitació comuni-
tària de Premià (antic Centre de Dia Burriac). Es llegirà 
en veu alta relats del llibre Cuentos para pensar  / Jorge 
Bucay.  Ed. RBA. 12 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Premià de Mar

Dimecres 24
Auditori Viu, a càrrec dels alumnes de l’Escola.
18 h, a l’Auditori de 
l’Escola de Música.
Organització: Escola 
Municipal de Música 

Diumenge 28                       
La Ventafocs  
(teatre musical)
Companyia Flic Flac
18 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

FEBRER

Del  2 al 17 de febrer
Exposició de fotografies “Re-Retrats”, de Joana Furió 
Organtiza Mar de Dones 
Lloc: Sala d’Exposicións Can Manent, Camí Ral, 54- Pre-
mià de Mar  (horari de biblioteca)

100 anys de La Salle Premià

Divendres 9 de febrer
Encesa solidària en memòria de Sant Germà Miquel Fe-
bres, educador i literat, canonitzat per Joan Pau II l’any 
1984. A les 21h

Conferència: “El goig d’ensenyar i la il·lusió d’aprendre”, 
a càrrec Francesc Torralba, filòsof, teòleg i professor de 
la Universitat Ramon Llull.
A les 22h

Dissabte 10 de febrer
Pregó a càrrec de Jordi Pujol i Soley, expresident de la 
Generalitat de Catalunya.
Hora 11,30h 

Cantada amb el Cor de l’Amistat, a les 12h

Inauguració de l’exposició de treballs elaborats per exa-
lumnes de La Salle i repàs fotogràfic dels 100 anys dels 
Germans a Premià, a les 12,30h

Dinar de germanor: brindis en memòria dels Germans i 
educadors i homenatge als alumnes més veterans, ante-
riors a la Guerra Civil. Cost: 30 euros


