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El passat 16 de juny vaig ser investit com a alcalde de Premià de Mar, una 
responsabilitat que per circumstàncies prou conegudes ja exercia des del 
passat mes de febrer i que ara, després de les recents eleccions municipals, 
m’ha estat revalidada. Una responsabilitat que prenc amb il·lusió i esforç, 
amb humilitat, amb esperit de sacrifici i amb voluntat de diàleg i entesa. El 
meu compromís és explicar, escoltar, sumar i convèncer, sempre amb la 
voluntat de governar de manera honesta, clara i nítida. Vull seguir escoltant 
les propostes de ciutadans i ciutadanes, d’associacions i entitats, de partits 
i forces polítiques que vulguin fer aportacions, suggeriments o crítiques,  
per fer encara més ambiciosa la nostra tasca de govern. Vull ser l’alcalde 
de tots i per a tots, treballant sempre al costat de la gent, però perquè pugui 

ser així, us he de demanar la participació. És per això que espero molt sincerament que des 
d’aquest mateix moment  participeu d’una manera constructiva per fer entre tots un Premià 
millor, i vull   posar-me a la disposició de tothom que tingui com a objectiu treballar per un poble 
dinàmic, intens i viu. En mi trobareu honestedat, humilitat i una única i clara voluntat de servei 
a les persones, que és el més bonic que un ésser humà pot fer.
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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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

Per celebrar un aniversa-
ri, per aprendre a anar en 
bicicleta, per descansar a 
l’ombra, per berenar, per 
esmorzar, per jugar a la pe-
tanca o, com a la foto, per fer 
volar un estel... el parc del 
Palmar ofereix una zona ver-
da i lliure de vehicles, oberta 
per a tots els premianencs i 
molt, molt aprop de la platja.

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

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

Ajuntament de 
Premià de Mar
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Una sala de plens plena de 
gom a gom va ser l’escenari 
del ple de constitució del nou 
ajuntament, gairebé tres setma-
nes després de les eleccions 
municipals, en què CiU va 
ser la força guanyadora, amb 
9 regidors, seguida del PSC, 
amb 6, ICV-EA-EPM, amb 
2, PPC, amb 2 i ERC, també 
amb 2. Els 21 regidors electes 
dels 5 grups municipals van 
prendre possessió del càrrec, i 
posteriorment van procedir a la 
votació de l’alcalde. Va resultar 
escollit Miquel Buch (CIU) que 
va comptar amb els 9 vots del 
seu partit i els 2 d’ERC. El PSC, 
ICV-EA-EPM i PPC van votar 
els seus respectius candidats a 
les eleccions municipals,Tomás 
Esteban, Quim Caimel i Patrick 
Cruz. Així doncs, el govern està 
format per CIU i ERC, que 
ja van governar plegats a la 
legislatura anterior i ara repe-
teixen pacte. Buch era alcalde 
des del passat mes de febrer, 
quan arran de la sobtada mort 
de l’alcalde Jaume Batlle en 
accident de trànsit, va prendre 
el seu relleu. 

segueix a la pàgina següent

CIU i ERC revaliden pacte 
i formen un govern 
amb majoria absoluta

El nou govern municipal

Tots els regidors escollits a les eleccions municipals 2007

Miquel Buch
(CiU)

Miquel Àngel 
Méndez
(CiU)

Marisa Ferreras
(CiU)

Vicenç Yarto
(CiU)

Anna Maria 
Medina
(CiU)

Imma Morales
(CiU)

Jordi Penalva
(CiU)

Pere Orriols
(CiU)

Roger Montañola
(CiU)

Tomàs Esteban
(PSC)

Josep Maria 
Anguera
(PSC)

Olga Safon
(PSC)

Antonio 
Bartolomé
(PSC)

Lluïsa Rabassa
(PSC)

José Manuel 
Barreto
(PSC)

Quim Caimel
(ICV-EUiA-EPM)

Ildefonso Barreras
(ICV-EUiA-EPM)

Patrick Cruz
(PP)

Aurora Juvé
(PP)

Ernest 
Casadesús
(ERC)

Mercè Gisbert
(ERC)



Renovació al consistori
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Miquel Àngel Méndez (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Quim Caimel (ICV-EA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

“El PSC, complirà amb la ciutadania els 
4 objectius prioritaris que s’ha marcat, 

per defensar els interessos col·lectius, en 
l’ objectiu que Premià de Mar, sigui una 
ciutat acollidora, amable, neta, segura, 

endreçada i cohesionada socialment”

“El nou Govern té majoria per gestionar 
i avançar en els temes més importants i 

urgents. L’oposició, a banda de la funció 
de control, ha d’aconseguir que els temes 
estratègics no siguin exclusius del govern”

“Es latente la preocupación de muchos 
premianenses por la deriva nacionalista 

y su radicalismo soberanista, en la 
que puede caer CiU, tras pactar con 

los independentistas. Por eso nos 
ofrecemos para moderar la legislatura”

“Iniciem aquest nou mandat amb la 
il·lusió de poder finalitzar els

projectes ja iniciats, i amb 
l’empenta i la motivació 
per iniciar-ne de nous”

“Encarem aquesta legislatura amb 
reptes tan importants com apropar 

l’Ajuntament als ciutadans, millorar els 
serveis i equipaments, i desencallar 

d’una vegada per totes “les tres 
vergonyes de Premià”: el baixador de 

RENFE, l’N-II i el Port”

ve de la pàgina anterior

Nou Altea XL

Elisenda de Montcada, 57, Tel. i fax 93 751 76 62 . 08330 Premià de Mar

Resultats de les eleccions municipals 2007 a Premià de Mar

Número de regidors obtinguts

Vots totals

Un dels trets destacables d’aquesta legislatura és que més de la meitat dels 
regidors (11 dels 21 que formen el consistori) són nous. Tots ells s’estrenen 
com a regidors,  amb excepció d’Anna M.Medina, que ho havia estat fa uns 
anys. Els 10 restants ja ho eren la legislatura anterior.

Prepareu el vostre cotxe per a les vacances. Porteu-lo a revisió!

Bona Festa Major!

HI HA GENT QUE NEIX DISPOSADA A AJUDAR ELS ALTRES
HOMES I DONES QUE, TARD O D’HORA

ACABARANT SENT VOLUNTARIS DE LA CREU ROJA.

Necessitem més voluntaris i socis. www.creuroja.org o truca al 902 222 292

                 Creu Roja
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Tancament 
provisional de 
la Biblioteca 
Municipal 
La Biblioteca Municipal de 
Can Manent realitzarà durant 
els propers mesos un traspàs 
de fons documental a fi d’en-
trar a formar part de la Xarxa 
de Biblioteques municipals 
que gestiona la Diputació de 
Barcelona concertadament 
amb els ajuntaments de la seva 
demarcació.
 Fins a la data d’avui, la Bibli-
oteca Municipal de Premià de 
Mar ha format part del sistema 
de lectura pública de la Genera-
litat de Catalunya. Aquest canvi 
suposa actualitzar i completar el 
fons documental de la biblioteca 
amb el tractament catalogràfic 
necessari i incorporar-lo, com la 
resta de la col·lecció actual, al 
Catàleg Col·lectiu de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona.
 Personal de la Diputació i 
de la Biblioteca de Can Manent 
faran aquest traspàs a partir del 
2 de juliol. Així, el servei de bibli-
oteca romandrà tancat al públic 
fins a la tardor. Tanmateix, i 
a excepció del mes d’agost 
en què estarà tancat per va-
cances, romandran oberts al 
públic a la planta baixa de Can 
Manent els serveis de telecen-
tre (punt de connexió gratuïta 
a Internet), hemeroteca (sala 
de lectura de diaris i revistes) 
i sala d’exposicions. El servei 
de préstec quedarà suspès 
temporalment.
 La Regidoria de Cultura 
habilitarà unes sales d’estudi al 
Centre Cívic a fi d’oferir substi-
tutòriament un espai municipal 
per a aquesta funció. Oportuna-
ment s’informarà dels dies i les 
hores d’obertura.
 Lamentem les molèsties i la 
inconveniència que pot suposar 
aquesta circumstància. No 
obstant, el servei de biblioteca 
municipal de Premià de Mar 
experimentarà una sensible 
millora en benefici dels seus 
usuaris i de tota la població 
premianenca.
 Aquest traspàs de fons és el 
pas previ a l’obertura, prevista 
per d’aquí a un any, de la nova 
biblioteca pública a Can Farre-
rons.

La sorra de les platges del litoral premianenc sʼestà regenerant

Inici del transvasament 
de sorra a les platges 

La darrera setmana de juny 
van començar els treballs 
per assegurar que aquest 
estiu hi hagi sorra a les 
platges.  Aquesta actuació 
s’emmarca dins del progra-
ma de la Direcció General 
de Ports de la Generalitat 
de Catalunya per garantir 
la dinàmica litoral. Es tracta 
de portar sorra del costat de 
llevant dels ports esportius 
fins al costat de ponent per 
garantir, d’aquesta manera, 
la circulació natural de la 
sorra. En el cas de Premià 
de Mar, l’actuació arribarà 
fins al front situat davant el 
Torrent Castells. 
 El cost d’aquests treballs 
és assumit a parts iguals 
entre la Generalitat i el Club 
Nàutic, i es preveu que es 
transvasaran 50.000m3 de 
sorra.  
 La sorra s’extreu d’una 
franja paral·lela a l’escu-
llera del port per garantir 
que en un futur no taponi la 

risme, hi haurà un lavabo 
i una cadira amfíbia per 
a minusvàlids o persones 
amb mobilitat reduïda. 
 Pel que fa al servei de 
socorrisme, aquest any 
se’n farà càrrec l’empresa  
Rescatadores, SL que fins 
al 16 de setembre oferirà un 
servei diari des de les 10.30 
del matí fins a les 6.30 de la 
tarda. El mòdul de socorris-
me continua estant a la platja 
de Llevant i el funcionament 
logístic és molt similar als 
dels darrers anys.

bocana del port. El color de 
la sorra, quan és acabada 
d’extreure, és fosc. La raó 
cal buscar-la en el fet que 
prové del fons del mar on 
es troba en condicions de 
manca d’oxigen. A mesura 
que li toqui el sol i l’aire aga-
farà el color característic 
de la platja de Premià de 
Mar.

Servei de socorrisme
D’altra banda, coincidint 
amb l’inici oficial de la tem-
porada de platges, des 

de la Regidoria de Medi 
Ambient s’ha treballat per 
tenir a punt el servei de 
dutxes, passarel·les, així 
com la neteja de la platja. 
En aquest sentit, cal des-
tacar que a mesura que 
s’apropa la temporada de 
bany, el personal adscrit 
a la neteja de platges va 
augmentant paulatinament 
fins a arribar  als mesos de 
juliol i agost amb sis perso-
nes dedicades a aquestes 
tasques. D’altra banda, al 
costat del mòdul de socor-

Lʼarribada de lʼestiu dóna el tret de 
sortida a la temporada de platja 

Bona

Festa

Major!

El diumenge dia 3 de juny es va fer a la platja de 
Llevant la primera neteja del fons marí, organitza-
da pel Club Esportiu d’Activitats Subaquàtiques 
Premià i PREMIASUB, amb la col·laboració de la 
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament.
 L’objectiu d’aquesta iniciativa va ser conscien-
ciar els banyistes de les conseqüències de deixar 
els residus a la platja, o llençar-los al mar des de la 
sorra o des de les embarcacions. Aquestes restes 
juntament amb els objectes que arrosseguen les 
rieres acaben omplint les platges i el fons marí més 
proper a la costa. Unes 30 persones van participar 
en la primera neteja subaquàtica. En poc més 
d’una hora d’immersió van recollir prop de  90 Kg 
de residus com ara llaunes, ampolles de plàstic, 
xancletes de platja, samarretes, trossos de ferro 
d’embarcacions, hams, sedals, ploms, etc.

Primera neteja 
subaquàtica 



6

Aquest estiu entrarà en funcio-
nament el Viver d’Empreses, 
un servei que es va crear amb 
la intenció de col·laborar en la 
promoció del teixit empresarial 
del municipi. El seu objectiu 
principal és acollir les empreses 
de nova creació en un espai 
compartit, des d’on poden des-
envolupar l’activitat empresarial 
fins al moment que aquestes 
empreses puguin valer-se per 
si soles.  El Viver està ubicat a 
l’Antiga Fàbrica del Gas, que 
va ser construïda l’any 1884. 
És l’única fàbrica de gas d’hulla 
que resta dempeus a Catalun-
ya i, recentment, han acabat les 
obres de rehabilitació.
 El Viver d’Empreses de 
Premià de Mar, a diferència 
d’altres serveis similars, és 
un espai compartit dividit en 
cinc punts de treball per poder 
iniciar un projecte empresarial. 

Arran de les obres que la Demarcació de Carreteres, que pertany al Ministeri de Foment, ha fet re-
centment a l’N-II al seu pas per Premià de Mar, l’Ajuntament els ha remès un escrit on expressa el 
seu malestar i el de molts  premianencs per les “ínfimes mides de les parades de bus de línia, que no 
permeten que les accions de pujada i baixada dels passatgers es facin amb la necessària seguretat”. 
La carta, signada per l’alcalde, Miquel Buch (a la foto, comprovant una de les parades de Premià), 
expressa també la disconformitat sobre el fet que les obres s’han fet sense previ avís, fet que no ha 
permès a l’Ajuntament informar degudament als ciutadans, i sobre el mal estat en què han deixat 
l’espai existent entre la nova barrera de protecció i la tanca que limita amb RENFE. 

L’Ajuntament reclama que Carreteres ampliï la parada de bus de l’N-II

Preus públics del viver d’empreses

Preu públic d’un punt de treball al viver d’empreses per a l’any 2007
  Període Preu públic
  Semestral       596,57€
  Trimestral       298,28€
  Mensual         99,43€
Preu públic d’altres espais 
   Espai      Preu públic (per dia)
 Aula polivalent (20 p.a.x.)      14,78€
 Sala d’actes (50 p.a.x.)       33,58€

Addicionalment, les noves 
empreses també disposen 
d’un espai adjunt, també per 
compartir, per  celebrar reunio-
ns i petites presentacions amb 
treballadors o clients. Aquesta 
estructura defensa un model 
de viver d’empreses basat en 
la confiança, el treball en equip 
i la comunicació. S’espera que 
les condicions de l’espai afa-

voreixin el coneixement entre 
les noves empreses  i propiciïn 
sinèrgies i noves oportunitats 
de negoci.
 Els espais es troben total-
ment moblats i climatitzats i 
disposen de les connexions 
addients per a telefonia fixa i 
Internet. En aquestes condicio-
ns, les noves empreses només 
s’han de proveir dels elements 

El Viver d’Empreses, en marxa
Els emprenedors ja es poden inscriure al nou servei 

que siguin necessaris per a la 
seva activitat concreta, com ara  
ordinadors o  impressores. 
 El temps màxim que una em-
presa podrà estar instal·lada 
al viver és de tres anys i el 
preu públic al qual haurà de 
fer front serà aprovat cada 
any per l’Ajuntament. Els 
pagaments es podran fer de 
manera mensual, trimestral 
o semestral segons indiqui 
l’emprenedor i s’acordi al 
conveni corresponent.
 Per accedir al Viver cal de-
manar informació al Servei de 
Promoció Econòmica en rela-
ció a les condicions i la dispo-
nibilitat de places i en tot cas 
caldrà la presentació d’una 
instància i un pla d’empresa 
que acrediti la viabilitat del 
projecte que es vol empren-
dre.  A banda d’aquest servei, 
l’equipament de la nau 1 de 

Bona Festa Major!

l’Antiga Fàbrica del Gas podrà 
ser utilitzat tant per empreses 
com  per entitats. Per a les 
empreses i entitats hi ha una 
aula de formació i una sala 
d’actes on desenvolupar ac-
cions de formació, reunions, 
presentacions i altres actes 
que requereixin una ubicació 
física.  D’aquesta manera es 
vol evitar que les empreses 
premianenques hagin de re-
córrer a centres de negocis de 
fora del municipi per desenvo-
lupar accions grupals fora del 
seu establiment. 
 L’Antiga Fàbrica del Gas 
és un equipament ben comu-
nicat tant per carretera, a la 
vora de la NII i de la sortida de 
l’autopista, com per transport 
públic, molt a prop de l’estació 
de la RENFE. Més informació: 
93.752.91.90. Antiga Fàbrica 
del Gas. C/Joan XXIII, 2-8. 
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El Museu, que ara fa dos 
anys va obrir les portes de 
l’exposició permanent, ja 
ha rebut més de 6.000 visi-
tants i ha arribat a l’equador 
del projecte museogràfic. 
Aquest maig va inaugurar 
la segona fase, dedica-
da a la part científica de 
l’estampació: els colorants 
naturals i artificials, els 
avenços i descobriments 
científics, els teixits tenyits i 
estampats dels s. XIX i XX,... 
i tot allò que té relació amb 
la química del colorant. 
 El projecte es completarà 
quan s’inauguri la tercera 
i quarta fase, que tracten 
sobretot de l’estampació a 
la lionesa –amb la qual Pre-
mià va ser capdavantera-, 

La segona fase de l’exposició 
permanent del Museu de 
l’Estampació ja es pot visitar 
El Museu obre el primer diumenge de cada mes

Consells de la Policia Local 
per als perííodes de vacances

1.-  Si és possible, instal·leu al vostre habitatge un sistema 
d’alarma o mesures de seguretat.

2.-  Abans de marxar de casa, comproveu que estiguin tancades 
totes les portes i finestres, incloses les dels patis interiors.

3.-  No comenteu en llocs públics la vostra intenció de fer vacan-
ces, ni les dates en què les fareu..

4.-  No deixeu cap tipus de senyal visible que indiqui que el 
vostre habitatge està desocupat.

5.-  Encarregueu a un veí o amic que us reculli el correu; així no 
s’acumularà a la bústia.

6.-  Encarregueu a algú que us regui les plantes per evitar la 
sensació de deixadesa.

7.-  Si és possible, dipositeu en entitats de seguretat la custòdia 
de joies i objectes de valor que no us emporteu.

8.-  Deixeu la clau de l’ habitatge a una persona de confiança 
perquè de tant en tant el visiti.

9.-  Sigueu solidaris. Si us adoneu de  qualsevol fet estrany a la 
casa d’un veí que estigui de vacances, aviseu  la Policia.

10.-  Si així i tot en arribar trobeu la porta forçada o oberta, no 
entreu a l’interior del domicili. Aviseu  la Policia i seguiu els seus 
consells. 

i la seva vessant artística 
i de disseny. L’entrada a 
l’exposició és d’1 euro, i 
l’accés a les exposicions 
temporals és gratuïta. I des 
d’aquest juny, cada primer 
diumenge de mes el Museu 
obre d’11 a 14h. 
 Pel que fa les exposicio-
ns temporals, coincidint amb 
la Festa Major i fins al 15 de 
juliol es pot  visitar “I després 
fou...la forma !”, una exposi-
ció creada pel Museu de la 
Ciència de la Fundació “la 
Caixa” que mostra l’origen i 
l’èxit de vuit formes molt fre-
qüents en la natura: l’esfera, 
l’ona, l’angle, l’hexàgon, el 
fractal, la paràbola, l’hèlix i 
l’espiral. Els objectes reals, 
unes 200 peces d’arreu del 

Els treballs de construcció de 
la nova rotonda que connec-
ta  directament la Nacional II 
amb el torrent Malet ja han 
finaltizat.  L’obra, juntament 
amb l’ampliació que s’ha fet 
del Camí del Mig en el tram 
que enllaça el torrent Malet 
amb el sector de La Suïssa, 
forma part de la primera fase 
d’un projecte que els ajun-
taments de Premià de Mar i 
Premià de Dalt es van com-
prometre a tirar endavant de 
manera conjunta. 

La nova rotonda de 
l’N-II amb el torrent 
Malet, acabada

món, il·lustren aquestes vuit 
formes. 
 L’exposició de “la Forma” 
es dirigeix a tots els públics, i 
es pot visitar també els caps 
de setmana. Amb l’ampliació 
d’horaris i la inauguració de 
la segona fase, el Museu 
espera rebre més visites. 
Per completar la jornada, el 
públic també pot participar 
en els tallers d’estampació, 
una activitat que s’ofereix 
des de fa un any, i que ha 
tingut molt bona acollida. 
Dels 1.900 visitants que 
ha rebut el museu el 2007, 
molts d’ells han estampat i 
teixit a “l’Obrador”, i el 2006, 
entre visites i activitats, hi 
van participar més de 8.600 
persones. 

Josep M. Molina, que va ser alcalde de Premià de 
Mar del 1983 al 1987, va morir el proppassat diu-
menge, 3 de juny, a causa d’un accident aeronàutic 
al terme municipal de Meranges (Cerdanya). 

L’exalcalde Josep M.Molina
mor en accident aeronàutic 

Josep Maria Molina, amb Jordi Pujol a lʼAjuntament.  

Foto: www.radiopremiademar.org

Detall de la segona fase de lʼexposició permanent del Museu



8

Del 6 al 15 de juliol

A la Sala Premiart (c. Sant Antoni, 
3)
Exposició Concurs de Pintura de la 
Festa Major
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar
Del 7 al 15 de juliol

Fira d’atraccions (cavallets)
Als terrenys del Club Nàutic

Del 18 de juny al 15 de juliol

Exposició I després fou... la forma, 
al Museu de l’Estampació de Premià 
de Mar. Organització: Museu de 
l’Estampació
Col·laboració: AECC

De l’1 al 31 de juliol

Exposició Roba blanca. Puntes i 
brodats, a la Sala d’Exposicions de 
Can Manent
Col·laboració: AECC i Fundació 
CRIT

Del 2 al 15 de juliol

Exposició de fotos de la Festa 
Major 
Al Centre Cívic

DIVENDRES, 6 de JULIOL

10.00 h, a la plaça de Can Manent 
i al torrent Santa Anna (Barri Santa 
Maria-Santa Anna-Tió)
Taller d’estampació de banderes 
pirates i premianenques
Porta tela blanca si ets premianenc 
o tela negra si ets pirata (mínim 
60 x 70 cm). Penja la bandera a la 
fi nestra o balcó, i ja estàs preparat 
per començar la Festa Major! 
Col·laboració: Museu de l’Estam-
pació, AV Barri Santa Maria-San-
ta Anna-Tió i Comissió de Festa 
Major

12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Repicada de campanes 
i enlairament de coets
Donem la benvinguda de forma ofi ci-
al a la festa major des de les altures. 
Se n’encarreguen les campanes de 
la vila, Tecla i Jacinta, que repicaran 
ininterrompudament durant deu mi-
nuts per deixar clar als premianencs 
que la festa comença. Les ajudaran 
l’alcalde i el regidors que sortiran al 
balcó a llençar els primers coets de 
la festa. 
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla 
Premià
Col·laboració: Amics de la Sardana

18.30 h, des del Mercat de Sant 
Joan i des de l’escola La Lió
Anada al pregó 
Trieu acompanyants per dirigir-vos 
al pregó: des del Mercat de Sant 
Joan, tabalers i xanquers, i des del 
Porxo de la Lió, en Martí i l’Esther 
acompanyats de capgrossos i la 
música dels grallers. Totes dues 
desfi lades faran cap a l’ajuntament 
per sentir el pregó.
Col·laboració: De Bòlit

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pa amb vi i sucre
Col·laboració: Agrupació Coral 
l’Amistat – Cors de Clavé, Consell 

Sènior

20.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec 
dels Amics de l’Art Pessebrístic, 
entitat de l’any
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Crida premianenca  
Tothom a la festa! Tot i l’avís que hi 
ha embarcacions pirates rondant per 
la costa del Maresme, els premia-
nencs decideixen anar a fer festa 
a la platja. L’Ester i en Martí, amb 
els grallers, ens hi acompanyaran. 
A la platja podrem veure com des-
carreguen el vaixell uns mariners 
i aprofi tar per fer un mos veient la 
posta de sol i agafant forces per una 
nit que es preveu llarga!
Recorregut.:des de l’Ajuntament fi ns 
a la platja del Bellamar.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

21.00 h, a la platja del Bellamar
Premianencs a la defensa!
Hi ha veus que els pirates ronden per 
la costa. Per tant, cal concentrar-nos 
el màxim nombre de premianencs, 
vestits com cal a la nostra platja i 
onejar les banderes, que Premià és 

nostre i cal defensar-lo!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a l’espigó de Llevant
Niu de pirates 
Pirates de Premià, ei, pssst! no feu 
soroll i veniu a unir-vos amb els que 
venim del mar per guanyar els pre-
mianencs de pallissa! Ens trobarem 
tots a l’espigó de llevant, arran de 
mar. Que no us vegin abans d’hora 
aquest coi de premianencs!
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Grup de Rem dels 
Capgrossos de Mataró

22.00 h, a la platja del Bellamar
Moros a la costa! 
El desembarcament
Amb el crit de “Moros a la costa!” 
comença tot l’aldarull. La gent s’es-
vera, els nervis estan a fl or de pell i 
les mirades fi xes en els vaixells que 
envaeixen Premià. Els canons no 
els aturen i els pirates arriben a rem 
fi ns a la sorra. L’Omar fa encendre 
els focs i la batalla és dura entre els 
crits i el fum! La piratada assalta 
l’escenari i redueixen a cops d’espa-
sa en Martí. L’Omar proclama que 
Premià és pirata i l’himne omple de 
festa tota la platja!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 

Premianencs

23.00h, des del carrer St. Francesc
El saqueig! 
(Anada a l’Ajuntament)
Els premianencs intentaran resistir 
pels carrers del poble. És per això 
que encapçalaran la resistència 
acompanyats del gegant Martí i els 
capgrossos premianencs a ritme 
dels tabalers de Premià, amb els 
trabucaires, que intentaran fer de 
defensa davant dels pirates que 
estaran encapçalats per l’Omar, 
els presoners (inclús la geganta!) 
i un grup de percussió  que s’en-
carregaran de posar marxa a la 
conquesta. 
Recorregut de la cercavila: 
Carrer Sant Francesc ->Joan Prim 
->Porxo de la Lió ->Aurora ->Plaça 
Nova ->St. Cristòfol -> Rectoria ->Pl. 
Ajuntament.
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, De Bòlit!, La Infusió 
Teatre , Kampikipugui

23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Assalt a l’Ajuntament!
Tot i els intents dels premianencs, 
els pirates han fet un cop de força 
i han aconseguit arribar a la plaça 
de la Vila, on l’Omar podrà hissar 
la bandera pirata i la ciutat quedarà 

defi nitivament potes enlaire durant 
els propers cinc dies. Aquest és el 
recorregut previst: carrer de la Pla-
ça ->Gran Via de Lluís Companys 
->plaça dels Països Catalans.
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, De Bòlit, La Infusió 
Teatre, Kampikipugui

00.00 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Premià, ciutat pirata
Amb la caipirinha que ens corre pel 
cos, falta fer la presa defi nitiva de la 
ciutat! Xops com una mala cosa ens 
predisposem a fer-ho!
Primer, però, silenci a la plaça! els 
capgrossos premianencs cauran 
vençuts després del BALL DE 
L’ATAC contra els capgrossos 
pirates. 
Després, la invasió pirata a la plaça! 
Sortiran pirates de tot arreu, que 
faran festa i espectacle, per acabar 
escoltant l’Omar, que dictarà la llei 
pirata per tots aquests dies.
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, De Bòlit!, La Infusió 
Teatre

1.00 h, a la platja del Bellamar
Concert pirata amb 
Revolution 80
Rock, heavy, disco, pop i funk, són 
els estils que ens delectaran durant 
tota la nit.La festa està assegura-
da! 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.30 h, a la platja del Bellamar
Concert, amb Al Margen
A ritme de rock fusionat amb reag-
ge, funk, blues o, fi ns i tot, rumba, 
ALMARGEN tornen a visitar-nos 
per a presentar les seves noves 
creacions.  Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs

3.30 h, a la haima del Bellamar
Dijei a la haima
Amb en Dj Hall tenim una nit ase-
gurada de bona música. Soul, funk, 
regaee, rock, i les cançons mítiques 
que sempre hem ballat la primera 
nit de Festa Major. Aquest dijei que 
l’any passat ja ens va fer gaudir du-
rant una estona la nit de dijei oberta, 
arriba aquest any amb més energia 
que mai 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.30 h, a la platja del Bellamar
Concert, amb Kola Dimpakto
Kola Dimpakto és un grup de Premià 
de Mar, animat i de musica variada, 
oscil·lant sempre entre un hardcore 
metal melòdic. 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DISSABTE, 7 de JULIOL

10.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Matinal infantil. La diferència ens 
fa forts, amb Jaume Barri. I per 
acabar, festa de l’escuma
Hi haurà intèrpret del llenguatge de 
signes per a sords.
Col·laboració: Segle XXI, Grup de 
Suport a la Gent Diferent

18.00 h, des de la plaça de la Sar-
dana fi ns a l’Ajuntament
La passejada
El moment de la festa on totes les 
fi gures i balls de cultura popular del 
poble surten a lluïr-se! Concentrades 
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a la plaça de la Sardana, baixaran 
fins a la plaça de l’Ajuntament, on  
aniran entrant una per una a fer el 
seu ball. Veureu el ball cerimoniós 
del Gafarró, sentireu tocar els taba-
lers acompanyats pels camallargs 
dels xanquers, descobrireu els balls 
nous dels bastoners, el ball de cap-
grossos, el ball dels gegants vells, 
i el ball-lluita dels gegants Martí, 
Omar i Ester. Agafeu lloc a la plaça 
o us els perdreu!
Col·laboració: De Bòlit

19.00 h, a l’escola Sant Cristòfol 
(Gran Via de Lluís Companys)
Cuines del món
Amb l’actuació de Terrae Ignota
Organització: Regidoria de Serveis 
Socials i Regidoria de Cultura

20.00 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Country i cremat amb The Country 
Revival Farmers 
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major i AV Barri de Llevant

20.00 h, a la riera de Premià-
cruïlla amb el Camí Ral
Els pirates i els 
premianencs assalten la N-II
Els pirates s’han assabentat que els 
premianencs porten tallant la Nacio-
nal el dia 7 de cada mes des  que hi 
va haver la fatídica notícia de la mort 
del nostre alcalde, en Jaume Batlle. 
Els pirates s’afegeixen a aquesta 
reivindicació, amb gegants i taba-
lers. Per un no a la Nacional, i una 
autopista gratuïta convoquem  tots 
els pirates,  tots els premianencs,  
tota la gent del Maresme, per tallar 
la Nacional II i a veure si així ens fan 
cas d’una vegada. No hi falteu, la 
teva presència és la nostra força!
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Plataforma Cívica 
Camí Ral, De Bòlit

20.30h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Entrega dels premis 
de la Ràdio
Els premianencs ja s’han pronunciat 
i aquesta nit sabrem qui són els mi-
llors de l’any. Ràdio Premià de Mar 
us convida a la Nit de la Ràdio per 
conèixer els guanyadors de la 3a 
edició dels Premis Eixample80 al 
Premianenc de l’Any i Sant Pau13 a 
la Iniciativa de l’Any. Una gala plena 
de glamour i emocions, de guardons, 
glòria i bombolles de cava.
Col·laboració: Ràdio Premià de 
Mar

22.00 h, a la plaça 
de la Sardana
Exhibició de balls de saló
La plaça de la Sardana es convertirà 
per uns moments en una gran pista 
de ball que acollirà autèntics experts 
en l’art de moure el cos a bon ritme. 
Vine a gaudir-ne !
Col·laboració: AVECA

22.30 h, a la plaça Ernest Lluch
Terrabastall, 
amb La infusió teatre
Inicialment hi haurà una cercavila, 
que sortirà des de la plaça dels 
Països Catalans i que ens portarà 
a la plaça Ernest Lluc, on es farà el 
Terrabastall!
Col·laboració: La Infusió Teatre.

00.00 h, a la Gran Via de Lluís Com-
panys (cantonada carrer de la Plaça 
i cantonada carrer Joan Prim)

Ball Tronera amb l’orquestra 
Metropol
Hi haurà barra amb preus popu-
lars!

3.00 h, per diversos carrers de 
Premià
Cinquena cursa nocturna de pira-
tes i premianencs a pèl
Encara no t’has decidit cap any a 
córrer-la? Però que no has vist com 
s’ho passen de bé els participants? 
El recorregut de la cursa serà: 
plaça dels Països Catalans (sota 
de la plaça),Gran Via, passatge 
Manent, Anselm Clavé, carrer de 
la Plaça, Sant Cristòfol, Rectoria, 
plaça de l’Ajuntament, carrer de la 
Plaça, plaça Can Manent, platja del 
Bellamar (l’espigó del pla de l’ós 
cantó Mataró)
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.30 h, a la platja del Bellamar
Ball a la platja, amb l’orquestra 
Déjà vu
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.30 h, a la haima del Bellamar
Dijei a l’escenari
Sessió dijei xxp vs kyto
Techno, electro house i minimal 
Techno sense pausa durant tota la 
nit amb una sorpresa entremig de 
l’acte: jam session organitzada amb 
una base de fons. 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIUMENGE, 8 de JULIOL

7.30 h, a la platja del Bellamar
Remuntada  
Tot el que baixa puja, i és per aquest 
motiu, que a dos quarts de vuit en 
punt, els Tutucà, a bon ritme (no 
massa lent ni massa ràpid), arros-
segaran la gentada per enfilar cap 
al Porxo de la Lió. Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

8.00 h, al porxo de la Lió
Ruixadeta  
Aquest acte, que algú ja s’ha atrevit 
a dir que enganxa com la tònica, és 
segurament el més tronat de tota 
la festa. Ja cal que siguem força 
perquè després no diguin que som 
quatre gats i el lloro.
Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs

10.00 h, a la plaça 
de Romà Piera
Botifarrada
Col·laboració: AV Barri de Llevant

11 h, sortida del Camp de Futbol 
12a  Baixada d’Andròmines
I ja en van dotze! Les millors andrò-
mines i trastos amb rodes d’aques-
tes terres els veuràs aquí. Obres 
d’enginyeria mecànica “tunejades” 
al màxim. Lleva’t d’hora que val la 
pena!
La trobada serà a les 10 h, i la sortida 
a partir de les 11 h. El recorregut 
serà: Camp de futbol,carrer de la 
Plaça i plaça Nova. Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

12.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Diada castellera amb les colles 
Capgrossos de Mataró i Caste-
llers de Sants
Col·laboració: Comissió de Festa 

Major

18.00 h, des de la Riera/carrer 
Gibraltar
La Revolta premianenca
Com diu el nostre himne:”Premià ni 
es compra ni es ven!”, i ens revoltem 
contra els bàrbars que ens han en-
vaït! Per això volem tothom al carrer, 
amb banderes premianenques i fent 
soroll. Els gegants i els capgrossos 
premianencs, amb els tabalers i els 
grallers, guiaran aquesta revolta 
fins a trobar els pirates a la plaça 
Nova.
Després de la batalla, dins de la 
plaça veurem la batalla simbòlica 
dels capgrossos: no us perdeu el 
BALL DE LA REVOLTA!
El recorregut serà: riera de 
Premià,Gibraltar, Marina, Gran Via, 
Eixample, plaça Nova
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit

18.00 h, al Parc del Palmar
II Desfilada d’animals de compa-
nyia que cerquen família
Presentació a càrrec dels actors de 
la sèrie de TV3 “El cor de la ciutat”. 
Hi haurà concurs al Gos més Gua-
po, Gos Més Simpàtic i Gos que 
s’assembla més al seu amo
Organització: Premià Amics dels 
Animals
Col·laboració: Àrea de Salut Pública 
de l’Ajuntament de Premià de Mar
 
18.30 h, des del carrer Miquel Mo-
ragas / Segle
Resistència pirata
Pirates! Aquests il·lusos dels premia-
nencs creuen que ens poden fer fora 
i diu que es volen revoltar! Ha, ha! Us 
convoquem a tots per anar, amb el 
gegant Omar i els capgrossos pira-
tes, a esperar-los sota la plaça Nova 
i enfrontar-nos-hi arrebossant-los de 
confetti fins a dins del cul!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit

18.30 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Concert de banda
Tot just quan el sol comença a aflui-
xar, la Banda de Premià oferirà el 
tradicional concert de banda. Serà 
el moment de seure, reposar i gaudir 
dels ritmes que faran les delícies 
dels assistents.
Col·laboració: Banda de Premià

18.30 h, a la plaça dels Avis
Ball amb música en viu 
Amb l’orquestra Aria
A la Festa Major hi ha música per a 
tothom. Ara toca el torn als clàssics 
que han fet ballar generacions. Col-
laboració: Associació de Persones 
d’Edat

19.00 h, a la plaça 
dels Països Catalans 
Teatre, circ i clown, amb el grup 
Katraskàcia
Espectacle infantil.
Tots els nens que mireu l’espectacle 
d’animació, no marxeu! i aviseu a 
amics, pares i mares, que hi ha xo-
colata i coca per a tothom!
Col·laboració: Patronat Teatre (La 
Xarxa d’Espectacles)

19.30 h, des de la Riera/
carrer Sant Cristòfol
Rebuda de les bèsties
El Gafarró i els Simplement Diables, 
acompanyats dels Tabalers, com 
a bons amfitrions, s’acostaran a 

l’estació a rebre la bèstia que a la 
nit serà companya de festa al cor-
refoc. Enguany ens visita el Drac 
de Granollers, un drac de 3 caps! 
Després pujaran fins la plaça Nova 
per fer una petita encesa.
Recorregut: riera-Sant Cristòfol-
plaça Nova
Col·laboració: De Bòlit!

21.00 h, a la plaça 
de la Sardana
Danses populars
L’Associació Arco Iris ens oferirà 
un repertori de les danses populars 
i tradicionals de diferents indrets. 
S’oferirà una tapa i un rebujito als 
assistents
Col·laboració: Arco Iris

21.00 h, a la  plaça 
de l’Ajuntament
Sopar premianenc 
Després de tanta revolta i batalla, 
segur que heu agafat gana. Per 
això tenim preparat un sopar per 
tothom que ho vulgui. Premianencs 
i pirates infiltrats: fem caliu a la plaça 
de la vila!
Els tiquets es vendran anticipada-
ment al Centre Cívic.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

22.00 h, a la parròquia 
de Sant Cristòfol
Concert de Festa major, 
a càrrec de la Coral l’Amistat  
Col·laboració: Coral l’Amistat

22.30 h, inici a la plaça 
Ernest LLuch
Correfoc de Festa Major
Tots ben tapats i a punt? Doncs som-
hi! Anem a saltar i a córrer sota el foc! 
Ens hi esperen els Simplement Dia-
bles i els tabalers, el Gafarró, la Colla 
de Diables del Basilisc de Mataró i 
els bidoners, els Peluts de Foc de 
Cabrils, i la bèstia convidada: el Drac 
de Granollers. Recorregut: Plaça 
Ernest Lluch, carrer Joan Prim, 
carrer Gran Via de Lluís Companys, 
carrer Ramon Llull, carrer de la Unió,  
plaça dels Països Catalans.
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major, Simplement Diables

23.00 h, a la plaça 
Mercè Rodoreda
Ball popular amb 
l’Orquestra Marinada
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

00.00 h, a la plaça 
dels Països Catalans
Ruixada
Ha arribat el moment de dir prou 
als pantalons llargs, als jerseis, als 
mocadors i a les gorres que ens 
protegien de les espurnes per refres-
car-nos sota el potent raig d’aigua i 
d’escuma. Tot plegat al ritme d’èxits 
d’ara i d’abans.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

1.00 h, a la platja del Bellamar
Concert, amb 
Sindicato del Riff  
Sindicato del Riff oferirà una actua-
ció basada en versions rock de tots 
els temps. Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs

3.00 h, a la haima del Bellamar
Dj PDM Sound Sistem
Una sessió de house al més pur estil 
premianenc.

Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DILLUNS, 9 de JULIOL

11.00 h, a la plaça dels Avis
Atracabotigues
Nens i nenes de Premià: el gegant 
Omar us busca per anar a fer un 
saqueig com cal. Per tant, busqueu 
bé pels armaris de casa la millor 
roba de pirata, disfresseu-vos de 
cap a peus i veniu a la plaça dels 
Avis. Allà acompanyarem l’Omar, 
com autèntics pirates, a atracar 
les botigues que trobem al nostre 
davant. Només podeu atracar les 
botigues que l’Omar us indiqui. Per 
això l’heu de seguir i, allà on es pari, 
sense pensar-vos-ho,  planteu-vos-
hi davant, ben vestits de pirates, 
que sino, no colarà, i saquegeu-li 
les xeringues! Un cop en tinguem 
prou entre tots els participants farem 
una gran i refrescant xeringada (que 
és molt més emocionant que fer-ho 
amb pistoles d’aigua!) al final del 
recorregut.
Col.laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs , Comerços Associats 
de Premià (CAP)

18.00 h, al Porxo de la Lió
Macedònia de contes 
Abans d’anar al mercat d’esclaus 
els infants de Premià de Mar tenen 
una cita amb una hora de contes, 
que els farà volar la imaginació fins 
a països i situacions que mai s’hagin 
pogut imaginar.
Col·laboració: Coordinadora Premià 
per la Convivència, Desenvolupa-
ment Comunitari

19.00 h, al Casal d’Avis 
de Can Manent
Ball de la Gent Gran
Amb el trio Angelo Group
Col·laboració: Casal d’Avis de Can 
Manent

19.00 h, a la plaça Nova
Mercat d’esclaus
Vine a participar de les proves que 
els pirates et proposen per aconse-
guir molts tatuatges que et permetin 
adquirir els esclaus premianencs! 
Pujar fins ben amunt de la cucanya, 
posar a prova la teva punteria, estirar 
la quadriga i vigilar que el teu amic 
no caigui, o barallar-te amb els sacs, 
i moltes més coses són les que 
hauràs de fer per anar ben tatuat. 
Col.laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs ,Comerços Associats 
de Premià (CAP)

20.00 h, a la plaça 
dels Països Catalans
Concert de Festa Major amb  
La Principal de la Bisbal
Les grades de la plaça dels Països 
Catalans s’ompliran de gom a gom 
per escoltar el concert que oferirà La 
Principal de la Bisbal. És el moment 
de disfrutar de la bona música i aga-
far forces de cara al Ball de Gala.
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

21.00 h, a la plaça 
de la Sardana
Nit de les colles
Un acte per a totes aquelles colles 
d’amics que s’ajunten i surten en 
grup, disfressats de pirates o de 
premianencs, a fer merder en els 
actes com el desembarcament, 
l’atracabars o l’expulsió... Primer es 
farà un sopar “de carmanyola”, on 
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la gent cal que es porti el menjar. 
L’organització posa el vi! I després 
es faran un seguit de proves d’habi-
litat i de poca-vergonya, on veurem 
quina colla (pirata o premianenca) és 
la més festera! Tot plegat, presentat 
pels “Homes del Klan” de Ràdio Pre-
mià de Mar.  Col·laboració: Comissió 
Pirates i Premianencs, “Homes del 
Klan” de Ràdio Premià de Mar

00.00 h, al passatge Manent
Atracabars 
Pels pirates, la disbauxa és la seva 
manera de viure. Tenen Premià 
conquerit i imposen la força per 
acabar amb les reserves dels bars. 
És el moment d’aprofitar-ho! El ge-
gant Omar i una xaranga marcaran 
el ritme de la cercavila. Cal que us 
afanyeu a comprar els tiquets al 
Centre Cívic, per evitar que s’aca-
bin! Tornarà a entrar el gegant dins 
l’Amistat? No us ho perdeu!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit

23.30 h, a la pista La Brisa (barri de 
Can Pou-Camp de Mar)
Ball de Gala amb l’orquestra 
La Principal de la Bisbal
Preu de l’entrada: 15 €
Venda anticipada d’entrades al 
Centre Cívic i el mateix dia del ball 
a la taquilla del ball 
Organització: Comissió de Festa 
Major

2.00 h, a la platja del Bellamar
Concert: La Troba Kung Fú
La Troba Kung Fú combina de forma 
magistral ritmes com la rumba, el 
reggae, cúmbies i altres estils mu-
sicals. Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

4.00 h, a la platja del Bellamar
Concert: 
Xerramequ Tiquis Miquis
Veniu a ballar amb les curioses mú-
siques dels Xerramequ i a descobrir 
la bogeria que porten a sobre!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.00 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima: DJ More
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIMARTS, 10 de JULIOL

7 h, sortida des de 
la plaça de l’Ajuntament
Matinades
A trenc d’alba, els grallers de Premià 

s’encarregaran de despertar els 
premianencs i les premianenques 
més dormilegues. Quan sentiu el 
seguici aneu-hi al darrera i animeu 
als grallers a no deixar de tocar. A 
veure ai aconseguim que tothom 
s’aixequi del llit! 
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major, De Bòlit!

10.30 h, des del Porxo de La Lió
Anada a Ofici i 
cercavila d’autoritats
El gafarró, els tabalers, els capgros-
sos, els gegants nous, els grallers i 
tothom que s’hi afegeixi sortiran de 
la Lió per dirigir-se cap a l’Ajunta-
ment, on les autoritats els esperaran 
ben mudats per fer l’Anada a Ofici, 
dirigint-se cap a l’església fent la 
tradicional volta de rigor.
Organització: Comissió de Festa 
Major. Col·laboració: De Bòlit!

11.00 h, des del campanar de l’es-
glésia de Sant Cristòfol
Toc d’ofici
Des del campanar, i per quarta 
vegada des que ha començat la 
festa major, les campanes de la 
vila anunciaran que falta tant sols 
una hora perquè l’església aculli 
l’ofici de Festa Major. Col·laboració: 
parròquia de Sant Cristòfol

11.10 h, a la sala Premiart
Inauguració de l’exposició del 
concurs de pintura
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

12.00 h, a l’església 
de Sant Cristòfol
Ofici solemne de Festa Major
Amb l’acompanyament musical de 
la Coral l’Amistat i dels músics de 
l’Escola de Música i Dansa Estudi 
Teresa Maria. Per acabar, es can-
taran els goigs a Sant Cristòfol. 
Organització: Parròquia de Sant 
Cristòfol. Col·laboració: Coral l’Amis-
tat, Escola de Música i Dansa Estudi 
Teresa Maria

13.00 h, a l’església 
de Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles
La llegenda explica que Sant 
Cristòfol, un home molt corpulent, 
ajudava a travessar un riu als que no 
ho podien fer pel seu propi peu, i és 
per aquest motiu que és el patró de 
conductors i de transportistes.
Organització: Parròquia de Sant 
Cristòfol

13.30 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Ball solemne dels gegants 
de Premià
Els gegants vells estrenen vestits!   
Col·laboració: De Bòlit!, Conex

18.00 h, al pla de l’Os
Sardinada
Col·laboració: AV Barri de Llevant

18 .00 h, a la plaça dels Escacs
Concentració pirata
Pirates! anem cap a la batalla! Veniu 
a menjar meló per agafar forces, 
que després engegarem la corrua 
cap a la plaça.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

18.00 h, a la plaça Nova
Concentració premianenca
Veniu a menjar síndria per refrescar-
vos de la xafogor i a fer pinya per 
derrotar els pirates! Banderes a punt, 
que avui guanyem!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

18.30 h, a la plaça 
dels Països Catalans
Ball de l’expulsió i 
canvi de presoners
Els capgrossos premianencs ven-
cen els capgrossos pirates en el 
ball del mig de la plaça. Tot seguit, 
l’Omar intercanviarà l’Ester per al-
gun dels bergants de la seva tropa. I 
mentrestant, els dos bàndols a punt, 
carregats de farina a cada costat de 
la plaça esperant l’ordre final...
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

Tot seguit, a la plaça 
dels Països Catalans
La batalla final
L’Omar i en Martí donen l’ordre: a 
l’atac! i comença una batalla que 
omple la plaça d’eufòria, farina i un 
núvol blanc immens!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

En acabar la batalla, a la 
plaça dels Països Catalans
Ruixada
Els premianencs han vençut! Sona 
el seu himne i l’aigua comença a 
córrer! Veniu tots a ballar sota el 
potent raig!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

19.00 h, a la plaça 
dels Països Catalans

Expulsió
Expulsem els pirates com cal! Baixa-
rem en comitiva, amb els bergants 
lligats, fins a l’Ajuntament. Allà, en 
Martí tornarà a hissar la bandera 
premianenca des del balcó, i llan-
çarà tres coets per declarar Premià 
lliure de pirates! Recorregut: plaça 
dels Països Catalans, carrer de la 
Unió, Eixample, Esperança, Anselm 
Clavé, carrer de la Plaça i plaça de 
l’Ajuntament 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

19.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla 
Contemporània 
Col·laboració: Amics de la Sardana

21.00 h, a la platja del Bellamar
Havaneres amb Barca de Mitjana 
i cremat per a tothom amb el grup 
premianenc BARCA DE MITJANA. 
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

23.00 h, a la platja del Bellamar
Gran castell de focs d’artifici
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

DIMECRES, 11 de JULIOL

A les 20 h, a la parròquia 
de Sant Cristòfol
Missa de difunts
Col·laboració: Parròquia de Sant 
Cristòfol

DIUMENGE, 15 de JULIOL

A partir de les 10.45 h, al Casal 
Benèfic Premianenc
Jornada de portes obertes
Organització: Casal Benèfic Pre-
mianenc 
Col·laboració: Ajuntament de Premià 
de Mar
 
ACTIVITATS ESPORTIVES

Del 2 al 27 de juliol
20.30 h, al Pavelló Municipal
Campionat Festa Major 
de Futbol Sala
Organització: CFS Premià de Mar

Del 2 al 31 de juliol
20.30 h, al col·legi Verge de 
Montserrat
V Campus Futbol Sala 
Organització: CFS Premià de Mar

Dissabte, 7 de juliol
9.00 h, al litoral entre el far de Llevant 
del Masnou i el far de Llevant de 
Port Balís
Trofeu Verge del Carme i Festa 
Major de pesca submarina
Organització: Club Nàutic Premià i 
APS Barcelona

17.00 h, al Pavelló Municipal
Hoquei patins tradicional
Col·laboració: Club Hoquei Premià

Diumenge, 8 de juliol
9.00 h, a la Piscina Municipal
IX edició de la campanya Mulla’t per 
l’esclerosi Múltiple. Organització: 
Club Natació Premià

Divendres, 13 de juliol
21.00 h, a la plaça 
de la Sardana
Quart partit de bàsquet pirates vs. 
Premianencs
Organització: Associació Bàsquet 
Premià

Dissabte, 14 de juliol
7.00 h, entre Badalona i Mataró
Campionat de pesca al curri de 
Festa Major
Organització: Club Nàutic Premià 

8.00 h, a la plaça de la Sardana
5a edició del Campionat bàsquet 
3 X 3
Organització: Associació Bàsquet 
Premià

10.00 h, al Centre l’Amistat
XXX Open de billar a tres bandes
Organització: Club Billar Premià

11.00 h, al front marítim de Premià 
de Mar
Regata de Festa Major
Organització: Club Nàutic Premià

Diumenge, 15 de juliol
9.00 h, a l’esplanada darrera 
de La Salle
Trial 4 x 4 Vila de Premià
Organització: 4 x 4 Tot Pols

Dilluns, 16 de juliol
7.00 h, a la plaça Nova
3a edició Caminada popular valls de 
Sant Mateu
Organització: Centre Excursionista 
Premià
 
Dissabte, 21 de juliol
21.00 h, a les platges de Premià
Concurs de pesca Obert Festa 
Major. Organització: Societat de 
Pescadors
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Els Premis de la 
Ràdio, al carrer
És l’hora de les votacions. 
L’edició 2007 dels Premis 
de la Ràdio ja ha arribat a la 
fase de la votació popular, 
durant tot aquest mes de 
juny l’Emissora Municipal 
ha habilitat més de trenta 
urnes a les fleques Daunis i 
als equipaments municipals, 
on els ciutadans trobaran 
també una butlleta on poden 
indicar els seus favorits per 
als Premis al Premianenc 
de l’Any i a la Iniciativa de 
l’Any. En aquesta butlleta hi 
consten els 12 nominats per 
cada categoria i els votants 
en poden assenyalar tants 

com vulguin, però només 
poden votar una vegada. 
Un any més les votacions 
es poden formalitzar també 
per Internet a través del web 
www.premisdelaradio.org. 
Tant en aquest cas com en 
el cas de les butlletes cal 
identificar la votació. 
 A fi de convidar tots els 
premianencs a participar 
d’aquest particular plebiscit 
anual, Ràdio Premià de Mar 
ha penjat fa dies en indrets 
ben cèntrics un seguit de 
banderoles i pancartes. En 
aquests reclams també es 
convida tothom a l’acte de lliu-

rament dels guardons, que se 
celebrarà el dissabte dia 7 de 
juliol a a les 20.30h a la plaça 
de l’Ajuntament. Serà ales-
hores –i només aleshores- 
quan es donarà a conèixer el 
resultat de les votacions dels 
Premis Eixample80 i Sant 
Pau13. Aquest any es lliurarà 
un tercer guardó honorífic a la 
memòria de l’alcalde Jaume 
Batlle. 
 Els Premis de la Ràdio 
estan patrocinats per Me-
talogènia i BigMat Ramir i 
compten amb la col.laboració 
de Fleques Daunis i LaCaja-
Negra Produccions. 

Els carrers de Premià sʼhan omplert de publicitat animant als premianencs a participar

12

El primer títol parla de la Festa Major de Premià de Mar

El 22 de maig es va celebrar al Pavelló Municipal d’Esports una desfilada de moda en la qual  
van participar diverses botigues del municipi i en la qual les models eren veïnes de Premià 
de Mar. Aquest acte es va incloure dins del programa de dinamització comercial del comerç 
urbà i va ser organitzat de manera conjunta per l’associació de comerciants de Premià de 
Mar “CAP” i per l’Ajuntament, i també va comptar amb la col·laboració del departament de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. En total hi van desfilar 
12 establiments, que van comptar amb la col·laboració de 16 més.  L’acte va ser tot un èxit 
de públic ja que va comptar amb prop de 1.600 espectadors. Va tenir una durada de 2 hores 
i s’hi va poder veure una mostra de tot allò que el comerç de Premià de Mar ofereix; des de 
roba d’home, dona, nens, articles de joieria, roba interior i de bany, complements com sabates, 
bosses, ulleres...

La Regidoria de Cultura ha 
iniciat una nova col·lecció de 
llibres, destinada als nens, 
anomenada Primília Contes. 
La iniciativa pretén donar a 
conèixer als nens i nenes de 
la comarca el patrimoni del 
seu voltant, fomentar la seva 
implicació en els afers del seu 
poble i introduir dins del seu 
imaginari i en els seus jocs  
personatges ambientats en el 
seu municipi amb l ́objectiu 
que visquin de manera més 
propera les tradicions, les 
festes i el patrimoni del seu 
poble i  voltants.
 El primer títol de la col·lecció 
és Moros a la costa!, i explica 
la història que serveix de 
guió per a la Festa Major de 
Premià de Mar per familia-
ritzar els nens i nenes amb 

els personatges i les històries 
que envolten l’arribada dels 
pirates al municipi. Durant 
aquestes dates, Premià de 
Mar es veu envaït pel pirata 
Omar i tota la seva tripulació. 
Esperant la seva arribada els 
premianencs, amb en Martí al 
capdavant, intentaran impedir 
que entrin al poble i defensa-
ran  tots els ciutadans.
 Albert Calls va crear la 
història i els personatges prin-
cipals, Ester, Martí i  Omar, de 
la festa en el relat “L’assalt 
dels pirates”. A partir de la 
història principal,  s’ha anat 
desgranant el text de Moros 
a la costa!, escrit per Anna 
Latorre, i que compta amb les 
il·lustracions de Pitu Álvarez, 
sota la coordinació de Marta 
Luna i Ignasi Blanch. 

Una nova col·lecció 
de llibres infantils

Èxit en la primera edició del Premià Model
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Amics de l’Art Pessebrístic, 
escollida Entitat del 2007
El ple del mes de maig va 
acordar, per unanimitat, no-
menar com a Entitat de l’Any 
2007 els Amics de l’Art  Pes-
sebrístic, una entitat cultural 
premianenca fundada l’any 
1947 per Pere Crespo, que en 
fou el primer president.
 L’objectiu principal d’aques-
ta entitat és mantenir la tradició 
de fer el pessebre durant les 
festes de Nadal, tradició molt 
arrelada a Catalunya. Cada 
any fan la plantada del pes-
sebre a Sant Mateu, munten 
el pessebre de la plaça de 
l’Ajuntament (o a Can Roura, 
com l’any passat), així com 
una magnífica exposició de 
diorames als locals del carrer 
Sant Pau. Des dels seus inicis, 
els Amics de l’Art Pessebrís-
tic han estat una entitat molt 
activa en la promoció de la 
cultura popular i en la difusió 
del pessebrisme a Premià de 
Mar.
 L’art pessebrístic és, pro-
bablement, un dels exemples 
sincrètics i més significatius 
de la tradició cultural al nos-
tre país. Hi intervé el cicle 
nadalenc com a argument 
festiu i tradicional, a més d’un 
argument evident i principal de 
religiositat popular; hi intervé 
el desenvolupament d’unes 

habilitats creatives i artísti-
ques; i, finalment, hi intervé 
també una dimensió social, 
tant de treball en equip com 
de projecció en la comunitat. 
Tot plegat, és a dir festa, tra-
dició, religió, art, creativitat i 
cooperació es fonen en una 
activitat, l’art pessebrístic, el 
qual, a més, té més sentit 
quan esdevé una activitat 
no només interessant en si 
mateixa, sinó d’interès també 
per a la comunitat veïnal. En 
aquest sentit, el treball dels 
Amics de l’Art Pessebrístic 
és un exemple de referència 
obligada per encoratjar i fer 
créixer el teixit associatiu 
de Premià de Mar perquè 
promociona uns valors que 
responen a l’interès general. 
Hi ajuda en gran manera, la 
seva voluntat d’entesa i de 
col·laborar amb altres enti-
tats premianenques. Però, 
també perquè representa un 
model participatiu i creatiu 
obert. 
 Els Amics de l’Art Pesse-
brístic pertanyen a la Federa-
ció Catalana de Pessebristes, 
amb la qual cosa contribu-
eixen, també decididament, 
a la construcció d’una xarxa 
relacional vinculada a la cul-
tura popular catalana.

La plaça de l’Ajuntament va acollir la tercera edició de l’acte 
organitzat per l’Associació de Veïns del Casc Antic, AVECA, 
on públic en general i col·leccionistes intercanvien plaques 
de cava. Amb motiu de l’acte es va fer una placa de tirada 
limitada i una altra de commemorativa de la trobada, de la 
sèrie “Pirates i Premianencs”. L’acte es va completar amb 
una cercavila de Debòlit i un pa amb tomàquet i pernil. 

La 3a Trobada d’intercanvi de plaques 
de cava torna a tenir una gran acollida
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Un nou govern amb ma-
joria i una oposició per 
controlar i donar suport en 
els temes estratègics

Valorem de manera ambiva-
lent els resultats electorals 
de la Coalició en les darre-
res eleccions municipals, ja 
que aquests han representat 
l’assoliment només parcial 
dels objectius inicials. Ens 
havíem proposat la consoli-
dació de la nostra represen-
tació anterior (3 regidors) i el 
manteniment com a tercera 
força. ICV-EUiA-EPM es re-

afirma com a tercera opció 
per darrera de CiU i PSC però, 
per contra, hem perdut un 
regidor. Raons de caire local 
i nacional, expliquen aquest 
descens que, paradoxalment, 
coincideix en el temps amb un 
període de creixement social i 
organitzatiu a escala local.
 L’aritmètica electoral dóna 
a CiU la possibilitat d’establir 
diferents aliances amb qualse-
vol dels altres partits, deixant-
los poc marge d’incidència. Va-
lorem positivament l’oferiment 
formulat per part de CiU 
d’incorporar-nos al govern 
municipal. La Coalició, però, 
considera inviable un acord 
d’aquestes característiques 
en el context de la relació de 

forces i d’objectius d’ambdues 
formacions. Representem pro-
jectes diferents i sectors amb 
sensibilitats també diferents. El 
fet de compartir el diagnòstic 
de les necessitats no vol dir 
que coincidim en les receptes 
a aplicar i en els mètodes a 
l’hora d’actuar.
 ICV-EUiA-EPM ha optat 
per ser força d’oposició amb 
la voluntat de contribuir al 
consens necessari per afron-
tar els dèficits estructurals del 
municipi, el seu finançament, 
els problemes de mobilitat, el 
baixador de RENFE, la façana 
marítima, el trasllat de la NII 
o l’aplicació participativa del 
pla general d’urbanisme. ICV-
EUiA-EPM centrarà la seva 

oposició i la seva intervenció 
política en el foment de la 
participació ciutadana, les po-
lítiques socials i ecològiques i 
la convivència ciutadana.
 Insistim en la nostra convic-
ció que estar a l’oposició no ha 
de voler dir, necessàriament, 
dificultar tot allò que vulgui 
tirar endavant un Govern si 
ho fa en benefici de la majo-
ria dels ciutadans/es. Així ho 
entenem nosaltres i així ho 
aplicarem a la nostra acció 
política durant la legislatura 
que ara comença.
 Volem un Ajuntament que 
prioritzi l’aplicació de criteris 
socials, participatius i ecolò-
gicament sostenibles. Volem 
polítiques municipals que 

fomentin la convivència i la 
cohesió social a través del 
reconeixement i del respecte 
de la diversitat social, cultural 
i de tota mena. En totes aque-
lles actuacions que vagin en 
aquesta direcció, ens tindran 
al costat, en tot allò que s’hi 
oposi, ens tindran radicalment 
en contra.  
 El nou alcalde, en Miquel 
Buch, té l’encàrrec de ser-ho de 
tots/es els ciutadans de Premià 
de Mar, de governar pensant 
en l’interès comú i sense exclo-
ure aquells que pensem d’una 
altra manera, aquells que tenim 
un projecte, unes prioritats o 
unes maneres d’entendre la 
realitat, d’expressar-nos i de 
ser diferents.

Nou consistori

Es conforma un nou equip 
de govern que  tindrà majoria 
absoluta, però cal ressaltar 
un canvi substancial, d’estar 
format per dos partits que 
clarament havien tingut uns 
resultats positius, a ser un 
equip de govern en el qual, 
un partit, ha tingut un resultat 
electoral molt negatiu.
 Un altre aspecte del nou 
govern, és la continuïtat d’una 
acció duta a terme la legislatura 
anterior. Si tenim  en compte 

que durant la legislatura 2003-
2007 s’han executat únicament 
projectes  del període 1999-
2003 i que no s’ha fet cap 
projecte nou per executar en 
aquesta nova legislatura, ens 
podem trobar una altra vegada 
amb un període buit de con-
tinguts i 4 anys més, perduts 
d’oportunitats per a la ciutat.
  No ens referim exclusiva-
ment a projectes constructius 
i d’obres,  sinó de participació 
ciutadana entre d’altres.
 El nostre grup municipal, 
amb aquest nou escenari, en 
el  qual ha millorat els resul-
tats electorals, s’ha marcat 4 
objectius prioritaris:
1. Dur a terme un control 

rigorós de la gestió política de 
l’equip de govern, amb criteris 
constructius, presentant alter-
natives, intentant consensuar 
les propostes i denunciar  
públicament i degudament 
raonades, les qüestions en 
les quals considerem que no 
podem estar d’acord.
2. No avalarem aquelles pro-
postes que  poden quedar molt  
bé davant  l’opinió publica, però 
que no són  rigoroses, que no 
han estat treballades ni dota-
des de contingut i que única-
ment busquen la popularitat.  
3. Proposarem accions de 
govern per fomentar la partici-
pació de la societat que tinguin 
com a objectiu la cohesió 

social, eina d’igualtat entre les 
persones, per aconseguir una 
convivència plena entre els 
veïns, fent de Premià de Mar 
una ciutat educadora.
4. El nostre programa electo-
ral serà la guia de les propos-
tes que generarem, dirigides 
al plenari, des del Centre de 
dia, passant per mesures 
d’accessibilitat, mobilitat, se-
guretat i de la recuperació del 
policia de barri
 Queden 4 anys per enda-
vant durant els quals, serem 
rigorosos en els nostres plan-
tejaments i seriosos en les 
propostes, les quals raonarem 
i omplirem de contingut,  i 
alhora recolzarem aquelles 

propostes de l’equip de govern 
que hagin estat degudament 
debatudes i consensuades per 
garantir que siguin identifica-
des vers totes les sensibilitats 
de la ciutat.
 Ens sentim il·lusionats, 
hem recuperat el recolzament 
i la confiança d’una bona part 
de la ciutadania, a la qual, ens 
dirigim molt especialment, per 
transmetre’ls la  garantia del 
compromís polític i personal de 
cadascun dels nostres regidors 
i regidores, a l’hora de defensar 
els interessos col·lectius, en l’ 
objectiu que Premià de Mar, 
sigui una ciutat acollidora, ama-
ble, neta, segura, endreçada i 
cohesionada socialment.

Miquel Buch, 
l’alcalde de tots

A les recents eleccions mu-
nicipals, Convergència i 
Unió de Premià de Mar ha 
consolidat els resultats de fa 
quatre anys, i repeteix com 
a força guanyadora amb un 
gran resultat: 3 regidors més 
que la passada legislatura, 
ja que ha passat de tenir-
ne 6 a tenir-ne 9. Ningú 
no pot negar que aquests 

resultats són fruit de la bona 
feina que en Jaume Batlle 
i el seu equip de govern 
hem fet durant els prop de 
4 anys en què ell va ser el 
nostre alcalde, una feina 
que malauradament va que-
dar estroncada molt més 
aviat del que tots hauríem 
volgut. En aquell moment, 
en Miquel Buch va prendre 
el seu relleu com a alcalde, 
i ho seguirà essent els pro-
pers quatre anys, perquè 
els premianencs així ho han 
demanat majoritàriament a 
través de les urnes. 
 Aquests resultats, que 
considerem molt positius, 
demostren que els ciuta-
dans ens heu renovat la 

confiança, i això és per al 
grup municipal de Conver-
gència i Unió motiu de gran 
satisfacció, però alhora som 
molt conscients de la gran 
responsabilitat que tenim 
envers tots vosaltres. Per 
a aquesta legislatura que 
encetem, hem revalidat el 
pacte de govern amb ERC, 
amb la voluntat de seguir 
treballant plegats pel bé del 
nostre poble, amb il·lusió, 
perserverància i responsa-
bilitat. 
 Per als  propers qua-
tre anys tenim reptes tan 
importants com seguir en-
dreçant els carrers que 
ho necessiten, millorar els 
serveis i equipaments, i 

desencallar d’una vegada 
per totes “les tres vergonyes 
de Premià”: el baixador de 
RENFE, l’N-II i el Port. Ens 
comprometem a treballar de 
valent pel poble, i ho farem, 
com sempre, estant al costat 
de les persones. L’alcalde, 
Miquel Buch, al seu discurs 
d’investidura va dir que el 
seu principal compromís era 
exercir d’alcalde de tots i per 
a tots els ciutadans i ciutada-
nes. Una responsabilitat que, 
com ell mateix va expressar, 
pren “amb il·lusió i esforç, 
amb humilitat, amb esperit 
de sacrifici i amb voluntat de 
diàleg i entesa.” Perquè el 
seu compromís, va dir, “és 
explicar, escoltar, sumar i 

convèncer, sempre amb la vo-
luntat de governar de manera 
honesta, clara i nítida.” 
 El compromís de Conver-
gència i Unió amb el municipi 
és fort i sincer. Treballarem 
amb dedicació i transpa-
rència, amb l’objectiu de fer 
la feina ben feta i complir 
amb el nostre programa 
de govern, sempre amb un 
tarannà participatiu i obert. 
Volem seguir escoltant les 
propostes de ciutadans i 
ciutadanes, d’associacions 
i entitats, de partits i forces 
polítiques que vulguin fer 
aportacions, suggeriments 
o crítiques,  per fer encara 
més ambiciosa la nostra 
tasca de govern.
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Diàleg amb 
els Mossos d’Esquadra

A la darrera reunió assistí 
–a petició pròpia- el Sr. 
David Martín de l’Oficina de 
Relació amb la Comunitat 
dels Mossos d’Esquadra a fi 
d’establir un diàleg amb les 
associacions de veïns que 
els permetés conèixer, de 
primera mà, la situació real 
en matèria de convivència 
i seguretat ciutadana. Tot i 

que es feu una relació de 
llocs conflictius amb expre-
ssió de l’horari,els presents 
–a suggeriment del Sr. Mar-
tín- es comprometeren a 
fer-li arribar per escrit un 
cop reunits amb les seves 
juntes. En general es cons-
tatà una sensació creixent 
d’inseguretat i, alhora, la 
conveniència d’una presèn-
cia física més activa pels ca-
rrers de la població tant dels 
mossos d’esquadra com de 
la guàrdia municipal.
  En segon lloc, es trac-
taren diversos temes que 
hauran de ser objecte d’una 
propera reunió amb alcaldia, 
que és prevista per al dia 16 
de juliol. Entre d’altres:

1.- El protocol d’assistència 
dels serveis d’ambulàncies 
a Premià de Mar. No pot ser 
que una àmbulància me-
dicalitzada trigués gairebé 
mitja hora a presentar-se al 
barri de Santa Maria-Santa 
Anna Tió. N’hi ha hagut d’ 
altres, de casos.
2.-En referència a la darrera 
actuació a la N II per part 
de Carreteres de l’Estat, 
denunciar la manca total de 
seguretat que pateixen els 
passatgers que utilitzen les 
parades d’autobús en direc-
ció a Mataró.. La titularitat 
de la N II és estatal, però 
correspon a l’autoritat muni-
cipal vetllar pel compliment 
de les normes de seguretat 

de les instal·lacions dels 
serveis de transport de pas-
satgers dins de la població.
3.-Caldria vetllar pel man-
teniment de les places i 
zones ajardinades, la senda 
marítima, etc.
4.-Vigilar el compliment de 
les normes a què es troba 
sotmesa l’activitat industrial 
de la Metalogènia : males 
olors, partícules en sus-
pensió... 
5.-Fer totes les gestions 
necessàries per la posa-
da en marxa del baixa-
dor de RENFE. Es tracta 
d’una vella aspiració per la 
qual ha lluitat especialment 
l’Associació de Veïns de 
Can Pou-Camp de Mar i 

que ha d’afavorir  tota la 
població, atesa la presència 
en l’indret dels instituts de 
secundària  i de nombrós 
veïnatge.
6.-Recollir informació del 
calendari d’execució de les 
obres de remodelació de 
la tercera fase del projecte 
de remodelació del Nucli 
Antic.
7 . - I n t e r e s s a r - s e  p e r 
l’aprofitament de la zona 
lúdica del port de Premià i 
la marxa del projecte.
8.-Demanar que el recorre-
gut del bus urbà inclogui el 
barri del Gas.
9.- Semàfors al barri Ban-
yeres i d’un altre a la N II a 
l’alçada del Bellamar.

Esquerra, il·lusió
i empenta per a 
un nou mandat

En iniciar aquest nou mandat 
municipal, Esquerra Republi-
cana de Catalunya de Premià 
de Mar vol, abans de res, 
agrair molt sincerament la 
confiança que els premia-
nencs i premianenques ens 
han ofert.
 Des d’Esquerra, sabem 
que ens trobem en un mo-

ment clau per al nostre mu-
nicipi, per encarar un futur i 
no quedem enrere. Hem de 
millorar i potenciar el model 
d’Administració local i de 
serveis, amb un major grau 
de qualitat i prestació, i seria 
totalment injust obviar que 
aquest mandat que hem fina-
litzat ha estat l’inici d’aquesta 
transformació i hem aconse-
guit impulsar diversos projec-
tes clau per a Premià.
 Esquerra té molt present 
que encara resta molta feina 
per fer, i és des d’aquesta 
voluntat de poder participar 
activament en la política mu-
nicipal que ha decidit mante-
nir-se com a soci en el govern, 
des d’on no es pot obviar que 

una part de la feina feta fins 
ara ha estat possible gràcies 
a la nostra participació acti-
va. 
 Com ja hem dit repetida-
ment durant la campanya 
electoral, no podem continuar 
liderant una ciutat des d’un 
ajuntament de poble. Aquell 
Premià de Mar dels anys 
setanta, vuitanta o noranta ja 
és historia. Premià de Mar és 
una ciutat complexa, diversa, 
de quasi trenta mil habitants, 
una societat que demana i 
exigeix els serveis i les infra-
estructures que li pertoquen. 
 Premià de Mar necessita 
d’una manera urgent un nou 
model de finançament local i 
una nova visió del territori. Cal 

fer, doncs, un advertiment clar 
a les administracions d’àmbit 
superior per tal que reflexio-
nin sobre les repercussions 
de les accions que porten a 
terme i que ens impliquen 
finalment en el nostre des-
envolupament i sostenibilitat 
d’una forma directa.
 Amb tot, Esquerra té molt 
present que una de les claus 
per poder assolir un futur 
estable és la sostenibilitat 
econòmica que, any rere any, 
les diverses lleis urbanísti-
ques ha anat desequilibrant, 
fomentant l’esgotament del 
sòl i dels recursos pressupos-
taris per a nous serveis o el 
manteniment de la prestació 
dels ja existents.

 Esquerra està convençuda 
que aquesta nova etapa ser-
virà perquè la nostra visió de 
Premià canviï i ens puguem 
sentir més orgullosos de viu-
re-hi. És per això que iniciem 
aquest nou mandat amb la 
il·lusió de poder finalitzar els 
projectes ja iniciats, i amb 
l’empenta i la motivació per 
iniciar-ne de nous, per recla-
mar a les administracions cor-
responents el tracte que ens 
mereixem, que deixi d’existir 
una carretera com l’N-II, es 
finalitzin definitivament les 
obres del port esportiu i gau-
dim d’una segona parada de 
tren amb l’obertura del baixa-
dor de Can Pou – Camp de 
Mar.

Un equip de govern 
més radical?

Permeteu-me que les me-
ves primeres paraules, si-
guin per expressar la meva 
emoció, perquè per mi, és 
un orgull i un honor repre-
sentar aquest quatre anys 
al Partit Popular de Premià. 
En sento ple d’il·lusió i amb 
moltes ganes de començar 
a treballar amb força, amb 
responsabilitat i amb hon-
radesa. Vull agrair a tantes 
persones, que durant els 

darrers dies, m’han trans-
mès la seva  calidesa, la 
seva amistat i la seva em-
penta. Malgrat que el resul-
tat electoral, no ha estat el 
que nosaltres esperàvem, 
no podem defraudar a cap 
ni un dels electors que ens 
han votat,  a tots els afiliats 
del partit, a totes les perso-
nes independents, familiars 
i veïns , que no sent del PP, 
m’han recolzat.
 Tenim molt clar quin és 
el nostre model de ciutat, 
i així vam explicar-ho a la 
ciutadania, amb convicció. 
Volem un Premià obert a 
tots, plural i dialogant, que 
no separi ni els barris ni les 

persones i ni tampoc les 
llengües i les cultures. Vo-
lem un Premià on es pugui 
conciliar la vida laboral amb 
la familiar. Volem un Premia 
més net i més ben asfaltat, 
amb més serveis, amb el 
centre de dia i més aparca-
ments, volem el baixador 
i el port més actiu. I us 
asseguro que també des 
de l’oposició, farem tota la 
pressió possible, perquè 
es pugui fer. Molta gent em 
pregunta, perquè no s’han 
donat, els mateixos pactes 
que a Premià de Dalt on CiU 
ha pactat amb el PP. No-
saltres vam oferir dues op-
cions, i el poble de Premià, 

ha de saber-ho,la primera 
entrar a governar i garantir 
l’estabilitat tota la legisla-
tura, i la segona garantir 
també tota l’estabilitat, amb 
lleialtat , sense demanar 
res a canvi,  i sense entrar 
a governar. Per això, tre-
ballarem democràticament 
amb paraules i accions, 
per evitar que algun tipus 
de radicalisme pugui ara, 
començar a mostrar-se en 
aquest poble.
 Somos un partido abier-
to, dialogante e ilusionado, 
que nos sobreponemos de 
forma inmediata a las adver-
sidades, porque represen-
tamos a una gran mayoría 

que ha gobernado España 
y que quiere y puede vol-
ver a gobernarla. Y es por 
eso, que aquí y ahora, nos 
comprometemos, a apoyar 
a este gobierno en todo y 
cada una de las iniciativas, 
que sean beneficiosas para 
Premia y sus familias. Pero 
también , como es deber 
de la oposición, de forma 
constructiva, controlare-
mos y denunciaremos todo 
aquello que consideremos 
que se esté haciendo mal.
I és per això, perquè estic 
convençut, que entre tots 
plegats, podrem assolir el 
gran projecte que és Pre-
mià.



Juliol de 2007
CINEMA
Cinema al Patronat  
Consulteu la programa-
ció de cinema a la carte-
llera del Patronat o a la 
pàgina: www.patronat.
voluntariat.org

EXPOSICIONS
Exposició Concurs de 
Pintura de la Festa Major
Del 6 al 15 de juliol, a  la Sala 
Premiart 
Col·laboració: Associació 
d’Artistes Plàstics de Premià 
de Mar

Exposició de fotos 
de la Festa Major 
Del 2 al 13 de juliol, 
al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfi c 
Argent i regidoria de Cultura

Aquelles petites coses. 
Exposició de fotografi es 
Del 14 al 31 de juliol, al Cen-
tre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfi c 
Argent

Exposició Roba blanca. 
Puntes i brodats
Dins del genèric “Records” 
retrobem el que molts encara 
podem recordar de la nostra 
infància, quan les àvies ens 
deien que endreçaven la 
“roba blanca”. Així retrobem 
aquella olor familiar de roba 
neta amb els llençols del llit 
De l’1 al 31 de juliol, a la 
Sala d’Exposicions de Can 
Manent
Col·laboració: AECC i 
Fundació CRIT

I després fou... la forma! 
Refl exió del Museu de la 
Ciència de la Fundació “la 
Caixa” sobre l’origen i l’èxit 
de vuit formes molt freqüents 
en la natura: l’esfera, l’ona, 
l’angle, l’hexàgon, el fractal, 
la paràbola, l’hèlix i l’espiral. 
Els objectes reals, unes 
200 peces d’arreu del món, 
il·lustren les vuit formes.
Fins al 15 de juliol, al Museu 
de l’Estampació de Premià 
de Mar. 
Organitza: Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar
Col·laboració: AECC
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Divendres 13 de juliol
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Ciutat de Terrassa
22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dimecres 18 de juliol
“Planeta prohibido”
Dins del 5è cicle de Ciència Ficció
21.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Associació d’Estudis Científi cs i Culturals i 
Fundació Crit

Dijous 19 de juliol
“Invasión de los ladrones de cuerpos”
Dins del 5è cicle de Ciència Ficció
21.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Associació d’Estudis Científi cs i Culturals i 
Fundació Crit

Divendres 20 de juliol
“Blade Runner”
Dins del 5è cicle de Ciència Ficció
21.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Associació d’Estudis Científi cs i Culturals i 
Fundació Crit

Divendres 20 de juliol
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Marinada
22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 27 de juliol
Nit de poesia a la llum de la Lluna
Lectura en veu alta de poesies, escrites per un/a ma-
teix/a o bé d’altres autores o autors que ens agradin.
Cal portar pícnic, si es vol, i la Plataforma Mar de Do-

nes et convida a una copa de cava.
20.00 h, a la platja de la Descàrrega (davant Palmar)
Organitza: Plataforma Mar de Dones

Divendres 27 de juliol
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Ciutat de Mataró
22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 28 de juliol
Sopar i ball amb l’orquestra La Comparsa
Els tiquets es podran adquirir amb anterioritat a 
l’administració de loteria, entre el 9 i el 25 de juliol. 
Preus populars. 
El ball començarà entorn de les 23 h, i serà d’accés 
lliure. 
21.00 h, a la pista de la petanca
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Diumenge 29 de juliol
Visita a l’ermita de Santa Anna
A càrrec de Ramon Coll, arqueòleg
11.45 h, a la pista de la petanca
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Animació infantil i xocolatada
19.00 h, a la pista de la Petanca
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Dijous 2, 9, 16, 23, 30 d’agost
Cinema a la fresca
22.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Més informació: a la cartellera del Centre Cívic 
i a la web: www.premiademar.cat
Organització: regidoria de Cultura

Divendres 3 d’agost
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Premià
22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 4 d’agost
Jocs tradicionals infantils... amb molts premis!
18.00 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Sopar de germanor 
21.30 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Ball popular amb la discomòbil Maresme 
23.00 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Diumenge 5 d’agost
Festa infantil amb els pallassos Gafassolta Xou
19.00 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Concert d’havaneres amb La Taverna
Hi haurà rom cremat per a tothom
22.00 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons


