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Els darrers dies, arran de l’aprovació inicial de l’avantprojecte de cons-
trucció d’un aparcament a la Plaça Nova, s’ha creat una situació de 
crispació entre els veïns que, tot i que cal respectar, és evident que 
ha estat totalment desmesurada. Tot plegat ha provocat que l’equip de 
govern haguem optat per aturar el projecte, però això no és, tot i que 
també, el que em sap més greu. El que de debò em dol és l’interès 
amagat per part d’alguns de fer enrenou sobre aquest tema, quan ni 
tan sols hem tingut temps d’engegar el procés de participació ciutadana 
on els veïns havien de poder decidir, amb tots els arguments, però so-
bretot els bons, a sobre la taula, quin era el model de plaça que volien. 
L’equip de govern hem estat els primers en deixar clar que no faríem 

res que no volguessin els veïns, i que la nostra voluntat era, per sobre de tot , mantenir 
la sorra i els arbres de la plaça. Qui ens ha volgut escoltar ho ha entès, però molts ni ho 
han intentat. Per responsabilitat, hem preferit aturar el projecte i posar punt i final a la 
crispació del carrer. Però entenem que determinades maneres i sobretot, determinades 
intencions i actituds totalment polititzades no són el millor camí a seguir.  
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El carrer Joan Prim i el 
pati de l’escola La Lió es 
van convertir el passat 30 
de setembre en l’escenari 
d’una nova edició del Premià 
Estoc. Una gran ocasió per 
comprar al millor preu al co-
merç de Premià i passar una 
bona estona amb els més 
petits a les moltes atraccions 
pensades per a ells.
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Per evitar la crispació i l̓ enfrontament entre els veïns, 
l̓ equip de govern ha pres aquesta decisió 
El debat sobre la cons-
trucció d’un aparcament 
soterrani a la plaça Nova 
no és nou. A finals de 2006 
alguns mitjans de comuni-

cació es feien ressò que 
l ’Ajuntament estudiava 
la possibilitat de fer un 
aparcament subterrani a 
la plaça Nova, mantenint la 
sorra i els arbres que hi ha 
plantats. Arran de la mal-
aurada mort de l’aleshores 

segueix a la pàgina següent

L’equip de govern opta per 
deixar sense efecte l’aprovació 
inicial de  l’avantprojecte 

Aspecte actual de la part superior de la plaça Nova

alcalde, Jaume Batlle, el 
tema va quedar aturat fins 
que el mes d’abril els grups 
municipals van acordar 
ajornar-lo fins passades 

les eleccions municipals, 
que es van celebrar el 
mes de maig, i a l’espera 
dels resultats d’un estudi 
que es va encarregar al 
Dr. Ole Thorson, enginyer 
de camins, canals i ports 
i expert en mobilitat, per 

conèixer de primera mà la 
demanda d’aparcament al 
Nucli Antic. 

Manca d’aparcament 
al Nucli Antic
L ́any 1999 es va fer el “Pla 
especial de modernització 
de l ́espai públic del nucli 
històric de Premià de Mar” 
en el qual després d’estudiar 
exhaustivament l’oferta i la 
demanda d ́ aparcament, es 
va concloure que aquesta 
era la zona més deficitària, 
especialment a la nit. En 
aquells moments s’estava 
construint l’aparcament sub-
terrani de la plaça de la Sar-
dana, que, amb 293 places, 

havia de resoldre part del 
dèficit existent a la zona. 
 8 anys més tard (aquest 
2007), el Dr. Ole Thorson, a 
l’estudi que se li va encarre-
gar, fa un anàlisi concret de 
la capacitat de llocs d’esta-
cionament per a residents al 
nucli antic, tenint en compte 
tant els que es troben a la via 

pública com en els garatges. 
També té en compte diver-
sos factors que incideixen 

en l’oferta de places d’apar-
cament com ara la previsió 
d ́ una reducció d’un 25% de 
places al carrer per efectuar 
millores de cara als vianants 
i a la pacificació del nucli 
antic (reducció que afectarà 
aproximadament a unes 
250 places), el nombre de 
desplaçaments de mobilitat 

obligada que es fan amb 
vehicle privat i el volum de 
desplaçaments relacionats 

El 2006 es comença a parlar de 

la possibilitat de fer un aparcament 

subterrani a la plaça Nova, 

mantenint la sorra i els arbres plantats

L’alcalde, Miquel Buch, assegura que 

la intenció era engegar un procés de 

participació, on els veïns poguessin 

dir quin era el model de plaça que volien
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Quim Caimel (ICV-EUiA-EPM)

Toni Bartolomé (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

“El impacte negatiu per al poble d’aquest 
aparcament no justifica els seus dubtosos 

beneficis. El problema de aparcaments 
que pateix Premià té que abordar-se des 
de una perspectiva publica i global, no a 

través d’accions aïllades.”.

“Aquest projecte no forma part del Pla 
General, que ja recull altres 

ubicacions per a la instal·lació 
d’aparcaments propers, contradiu el Pla 

Especial del Nucli Antic i amenaça l’ús 
social consolidat de la plaça Nova”.

“Premià necessita un govern municipal 
que no cedeixi a les pressions de les 
minories, que garanteixi el futur dels 

aparcaments de les famílies del nucli 
antic, del teatre de l’Amistat i del poble. 

Sí a l’aparcament”.

“Esquerra de Premià de Mar 
no pot donar suport a aquest 
projecte sense un procés de 
pariticipació ciutadana entre 

els veïns que fos 
neutre i objectiu”.

“Lamentem profundament que no 
se’ns hagi donat l’oportunitat de tirar 

endavant el procés de participació. 
Entenem que tenim una manca 

d’aparcament greu, però preferim 
aturar aquest projecte per poder-ne 

parlar amb més tranquil·litat.”. 

ve de la pàgina anterior

Nou Altea XL

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

amb les activitats comercials 
i els serveis que ofereix la 
zona. 
 Finalment, l ́estudi d’Ole 
Thorson determina un dèfi-
cit nocturn de 1600 places 
d’aparcament i un dèficit 
diürn de 1150 places, fet que 
aconsellava la necessitat de 
dur a terme la construcció de 
l’aparcament subterrani de 
la plaça Nova, a més dels 
que ja proposa el POUM. 
En aquest sentit, destaca 
que l’àrea analitzada pre-
senta una alta densitat de 
residents i d‘usos terciaris 
i equipaments, a més de la 
previsió de pèrdua d’unes 
250 places d ́aparcament 

a causa de l’ampliació de 
zones de vianants i de 
prioritat invertida. Tot i que 
el POUM preveu la cons-
trucció d ́un aparcament 
de 250 places sota l’espai 
lliure de Can Sanpere i un 
aparcament públic de 200-
250 places a Ca l’Escoda, 
l’estudi deixa ben clar que 
cal prioritzar l’aparcament 
de la plaça Nova (de 250 
places), ja que aquella 
zona és la que presenta un 
dèficit més aguditzat. Els 
resultats obtinguts, con-
clou l’estudi, “confirmen 
que existeix una necessitat 
clara de disposar de més 
places per a residents; per 

tant, cal buscar oportuni-
tats dins els pocs espais 
oberts que queden en la 
morfologia urbana del nucli 
antic de Premià de Mar”. 

Participació ciutadana
Aquest mes de setembre, 
la possibilitat de fer l’apar-
cament es torna a posar 
sobre la taula i l’equip de 
govern va traslladar a la 
junta de portaveus la in-
tenció d’endegar un procés 
de participació ciutadana 
perquè el poble pogués 
decidir quin era el model 
de plaça que volien, tant 
pel que feia als seus usos 
com al paisatge. La vo-

luntat era que els veïns, 
coneixent de primera mà 
les possibilitats del projecte, 
poguessin decidir sobre el 
futur de la plaça. En aque-
lla reunió l’equip de govern 
també va deixar clar que 
com a condicions indispen-
sables per tirar el projecte 
endavant calia assegurar el 
manteniment de la sorra i 
dels arbres de la plaça. 
 Al cap d’uns dies, el ple 
aprova inicialment l’avant-
projecte de construcció d’un 
aparcament soterrani a la 
plaça Nova, fet que desem-
boca en nombroses mos-
tres de rebuig per part dels 
veïns. Davant aquests fets, 

l’equip de govern ha optat 
per aturar l’avantprojecte i 
seguir abocant esforços en 
altres projectes d’interès 
per al municipi. Segons 
paraules de Miquel Buch, 
“la nostra intenció no ha 
estat mai buscar la crispació 
entres els veïns, sinó tot el 
contrari. Volíem apostar pel 
millor projecte, i per això 
apostàvem per engegar un 
procés de participació, on 
els veïns poguessin dir quin 
era el model de plaça que 
volien. Però, davant els fets 
ocorreguts els darrers dies, 
on la manca d’informació 
per part d’alguns i les dubto-
ses intencions per part d’uns 
altres ha provocat una certa 
distorsió de la realitat,  i ve-
ient que una bona part dels 
veïns deixen ben clar que 
no estan a favor d’aquest 
aparcament, preferim no 
tirar-lo endavant i buscar 
altres solucions per intentar 
millorar la manca d’aparca-
ment”.  
 Tant l’alcalde, Miquel 
Buch, com el portaveu 
d’ERC, Ernest Casadesús, 
han volgut manifestar que 
des d’un primer moment 
van insistir en què la seva 
voluntat era tenir en comp-
te l’opinió dels veïns. En 
aquest sentit, Miquel Buch                  
ha assenyalat que “tot i que 
seguim creient que es trac-
tava d’un bon projecte, si els 
veïns no el volen no el tira-
rem endavant i estudiarem 
altres opcions per millorar 
la manca d’aparcament que 
patim a Premià de Mar“.

Després que nombrosos veïns hagin 

deixat ben clar que no estan a favor 

d’aquest projecte, l’equip de govern 

prefereix aturar-lo
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El nou curs escolar arrenca 
amb millores a les escoles
El curs escolar 2007-2008 
ha començat amb un total 
de 2.225 alumnes d’infantil 
i primària a les escoles de 
Premià de Mar: CEIP El 
Dofí, CEIP La Lió, CEIP 
Montserrat,  CEIP Sant 
Cristòfol, i  les escoles 
concertades Assís, El Pilar 
i La Salle. A aquests nois 
i noies s’han de sumar els 
997 alumnes de secundà-
ria als IES Serra de Marina 
i Cristòfol Ferrer, i les es-
coles concertades. 
 Per la seva banda, a 
l’Escola Bressol Municipal 
hi ha matriculats 74 nenes 
i nenes: 8 nadons, 26 d’un 
any i 40 de dos anys.

Reformes durant l’estiu 
Durant les vacances d’es-
t iu, l ’Ajuntament ha fet 
obres de millora a l’Escola 
Bressol i als CEIPS (en el 
cas dels IES, els ajunta-
ments no hi tenen compe-
tència). Les novetats més 
destacables venen reflecti-
des en el quadre adjunt.

Durant l̓ estiu, els centres han renovat les seves instal.lacions

Les obres de la tercera fase de remodelació del nucli 
antic, amb un pressupost de 815.526,90€,  s’han 
adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses UTE Premià 
III. Una part de les obres, 158.407€ serà subvencio-
nada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat 
de Catalunya.
 L’inici de les obres es preveu que serà a la tardor 
i duraran aproximadament uns 7 mesos. Els carrers 
inclosos en aquesta 3a fase són: 

• Carrer Eixample: tram entre carrer Sant Antoni i 
Camí Ral.
• Carrer Francesc Moragas: tram entre carrer Sant 
Antoni i Camí Ral. 
• Carrer Reverend Paradeda:  tram entre carrer Sant 
Antoni i Camí Ral.
• Carrer Enric Prat de la Riba: tram entre el carrer 
de la Plaça i Reverend Paradeda.
• Carrer Conxita Leante: tram entre el carrer de la 
Plaça i Reverend Paradeda.

A la tardor començaran les obres 
de la tercera fase del nucli antic

L’11 de setembre va tenir lloc la tradicional ofrena floral al monument de Rafel Casa-
nova, en un acte organitzat per l’Ajuntament, amb la col·laboració del Casal d’Avis 
de Can Manent.

Diada de Catalunya

Les principals reformes

Escola Bressol Municipal
• Instal·lació d’una marquesina per als cotxets (foto)

CEIP El Dofí
• Substitució de totes les finestres del 1r pis
• Substitució de la porta de la sala multiusos
• pintura a les aules portes i diversos serveis

CEIP Sant Cristòfol Gran Via
• Instal.lació de tendals a les aules de P-4
• Ampliació del sistema d’emergència
• Renovació de les canonades del sistema de calefacció
• Pintura a les aules de P-3,P-5 i menjador

CEIP Sant Cristòfol Núria
• Ampliació del sistema d’emergència
• Substitució de  la porta i adequació a la normativa de l’entrada del 2n pavelló.

CEIP La Lió
• Instal.lació de mescladors d’aigua calenta als vestidors
• Substitució de la porta d’accés al pati (foto)
• Substitució de la centraleta d’alarma
• Ampliació del sistema d’emergència

CEIP Montserrat
• Instal.lació de baranes al pati i a les aules de parvulari
• Arranjament dels lavabos de la planta baixa i 1r pis
• Ampliació del sistema d’emergència
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Les obres de reparació de pa-
viments i supressió de barreres 
arquitectòniques a diversos 
carreres del municipi, que van 
començar el passat mes d’abril, 
ja han acabat. Aquestes obres 
van començar el mes d’abril i 
formen part d’un projecte glo-
bal que té per objectiu arranjar 
diversos  carrers del poble. 
 La primera fase es va fer el 
2005. En aquesta segona fase 
s’han pavimentat més d’una 
quinzena de trams de carrers 
a diverses zones del poble. Al 
mateix temps, tal i com esta-
bleix el Pla d’accessibilitat muni-
cipal, s’han suprimit les barreres 
arquitectòniques a les voreres 
d’una vintena de cruïlles. 

Trams que s’han pavimentat

Les obres de la segona  
fase de pavimentació 
dels carrers ja han acabat
Sʼhan pavimentat els carrers que més ho necessitaven 
i sʼhan arranjat i adaptat diverses voreres i cantonades 

El ple del 19 de setembre 
i la Junta de Govern Local 
del 26 van aprovar les as-
signacions dels grups polí-
tics municipals. El quadre 
adjunt mostra les retribuci-
ons que es van aprovar per 
als membres de l’equip de 
govern, amb una compa-
rativa entre les recomana-
cions que fan la Federació 
de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de 
Municipis per a municipis 
amb característiques simi-
liars al de Premià de Mar, 
així com les retribucions 
d’alcaldes, tinents d’alcalde 
i regidors amb mitja dedica-
ció de diversos municipis 
de la comarca. 

El ple aprova les retribucions 
de l’equip de govern 

Nous cursos de tècnic de transport sanitari

• Joan Prim (entre Sant Pau i Camí Ral)
• Alfons (entre Colom i Camí Ral)
• Sant Francesc (entre Joan Prim i Masia Ribas)
• Sant Francesc (entre Masia Ribas i 
 Ctra. de Vilassar de Dalt)
• Sant Miquel (entre Joan Prim i Alfons)
• Sant Miquel (entre Alfons i Pau Casals)
• Colom (entre Joan Prim i Alfons)
• Masia Ribas (entre Joaquim Ruyra i Camí Ral)
• Unió (entre Joan Prim i Ctra. de Vilassar de Dalt)
• Lourdes (entre Joan Prim i Elisenda de Montcada)
• Lourdes (entre Ramon i Cajal i Passatge Prim)
• Núria (entre Joan Prim i Elisenda de Montcada)
• Carme (entre Joan Prim i Elisenda de Montcada)
• Passatge Martí Rossell
• Joan Prim (entre Gran Via i Unió)
• Montserrat (entre Joan Prim i Ramon Llull)

El carrer Unió, asfaltat de nou

- Imports anuals bruts
- La resta de regidors cobren per assistència:  

plens, junta de govern local, comissions i junta 
de portaveus
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Durant el mes de setembre es 
va portar a terme un augment 
del control dels sorolls que 
fan les motos que circulen pel 
municipi. Entre els dies 5 i 9 es 
van fer un total de 88 controls 
amb un resultat d’11 denúncies 
per excés de soroll. A cada un 
d’ells se’ls va donar un termini 
de 10 dies per fer la reparació 
de la moto i l’acreditació corres-
ponent, així com un nou control 
amb el sonòmetre. 

La policia local intensifica el 
control del soroll de les motos

Control del soroll dʼuna motocicleta per part de la policia local 

BAREM PER EXCÉS DE SOROLLS I MULTES CORRESPONENTS

1.-  Abans d’agafar el vehicle pensa si tens l’edat i habilitats per a conduir, 
si coneixes les característiques de la moto o ciclomotor (pes, cilindrada, 
tub d’escapament de gasos, pressió dels pneumàtics, frens, llums...)  i si ha 
passat les revisions puntualment.

2.-  La circulació té unes regles de lloc i s’han de conèixer. Recorda les 
normes de circulació per evitar sancions i riscos innecessaris, guanyaràs 
en seguretat.
  
3.-  Duu a sobre la documentació necessària: Permís de conduir, permís de 
circulació o llicència, targeta d’inspecció tècnica o certificat de característi-
ques i assegurança. 

4.-  Porta sempre les llums d’encreuament i si pot ser adhesius reflectors. 
Indica sempre amb antelació les maniobres que hagis d’efectuar. Evita les 
conduccions nocturnes o amb mal temps.

5.-  Condueix sense preses, planteja la teva ruta abans de començar el tra-
jecte, no estableixis un horari d’arribada. L’incompliment d’horaris provoca 
un increment de velocitat i avançaments perillosos que incrementen el risc 
d’accidents.  Surt amb temps suficient.

Consells de la policia local per als 
conductors de vehicles amb dues rodes 

6.-  Porta el casc homologat i cordat. Evita portar roba que et dificulti la 
mobilitat. És recomanable l’ús de guants. 

7.-   Amb ciclomotor no pots portar ningú al darrera si el vehicle no està 
homologat i el conductor és menor de 16 anys. Però si el portes que es 
posi el casc homologat i ben cordat.

8.-  No duguis objectes de gaire pes o longitud ja que poden produir 
desequilibris o enganxades. Porta la càrrega ben lligada i vigila que no 
sobresurti de la moto.

9.-  Condueix amb tranquil·litat, sense sorolls que puguin molestar  la 
resta d’usuaris. Evita circular en zig-zag o amb grup de motoristes que 
puguin crear situacions de risc. 

10.-  Fixa’t en el moviment dels altres vehicles i dels vianants. Fes aten-
ció especial als infants i a la gent gran. Respecta la preferència de pas 
a les cruïlles i aparca el vehicle correctament.. Anar amb moto és una 
bona manera de conviure amb els altres .

Urgències: 092 - Emergències: 112 - Informació general: 93 741 74 22
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La Festa 
de la Gent Gran
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El passat 30 de setembre es va 
celebrar, un any més, la Festa 

de la Gent Gran al pavelló 
poliesportiu municipal. El recinte 
es va omplir, primer per gaudir 

amb el berenar i desprès per 
ballar al compàs de lʼOrquestra 

Bellamar de Premià de Mar

Baixada dʼandròmines, descoberta 
de la placa que identifica la plaça 
de lʼAjuntament com a “plaça de 

Nou” i el tres de vuit dels 
Capgrossos de Mataró (fotos: Maria 

Torner - Argent)

Tots els regidors de lʼAjuntament, abans de lʼanada a ofici (foto: compagina)

Festa de lʼescuma 
(foto: Esther - AECC)

Ball de lʼexpulsió
 (foto: Esther - AECC)
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ESCOLA DE MÚSICA I DANSA “ESTUDI TERESA MARIA”

MÚSICA A PARTIR DE 2 ANYS
 • Metodologies: Dalcroze, Willems i Orff
 • Instruments: Orquestra Infantil i Juvenil

DANSA A PARTIR DE 3 ANYS
 • Clàssica, Espanyola, Contemporània, Claqué, Hip-hop

TITULACIONS
 • Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres
 • Royal Academy of Dancing de Londres

L’Aurora, 26
08330 Premià de Mar

Tel. 93 752 54 60
estuditeresamaria@hotmail.com

El mes de setembre l’alcalde, Miquel Buch, va ser 
convidat a visitar Ordizia amb motiu de la celebració 
de les seves festes. Els llaços d’amistat entre Premià 
de Mar i aquesta localitat basca es remunten a l’any 
1986, quan es va celebrar el primer intercanvi entre 
la Coral Santa Ana d’Ordizia i la Coral l’Amistat de 
Premià de Mar. 

Visita a Ordizia

Durant tot l’estiu, la policia local ha portat a terme una 
campanya per incrementar la recollida dels vehicles 
abandonats als carrers del municipi. Concretament, 
des de l’1 de juny fins al 15 de setembre, es van retirar 
i traslladar a l’empresa de desvallestament Reciclauto 
un total de 40 vehicles. 

La policia intensifica la retirada de 
vehicles abandonats al carrer

L’Oficina de Català de Premià de Mar ofereix cursos 
de català des de començaments d’octubre. L’oferta 
inclou tant cursos presencials com cursos a distància, 
dels següents nivells: Bàsic, elemental, intermedi i 
suficiència, i amb horari de matí, tarda i vespre (se-
gons el nivell. Per a més informació: Oficina de Ca-
talà. C.Torres i Bages n.16. Tel.93.754.86.91. Correu 
electrònic: premiademar@cpnl.cat. Web:www.cpnl.
cat. Horari d’atenció al públic: Matins de 10h a 13h.  
L’Oficina de Català de Premià de Mar forma part del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, un ens 
públic amb personalitat jurídica pròpia, creat l’any 
1989 per la Generalitat de Catalunya i19 ajuntaments 
amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l’ús de 
la llengua catalana

Cursos de català per a adults 07-08

Deixalleria La Suïssa
Horaris: 
De dimarts a dissabte, de 10 a 13h 
i de 15 a 20 h  (dilluns tancat).
Diumenge,  de 10 a 14 h

Adreça: c/ Rosa dels Vents 
1, sector industrial La Suïssa, 
(dins del terme municipal 
de Premià de Dalt)
Telèfon:  93 751 27 66
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Més aeròbic i 
pilates al pavelló 
municipal
El pavelló d’esports de Pre-
mià de Mar ofereix noves 
activitats obertes a tothom. El 
catàleg de noves propostes 
es composa de:

AERÒBIC “STIL”  
Per joves entre 11 i 16 anys 
. Activitat dirigida on gaudiràs 
de les diferent modalitats i 
estils de ball mes actuals del 
moment  (aeròbic, batuka, 
steps,cardiotono etc.) Diver-
teix-te millorant el teu estil de 
ball i modelant i tonificant el 
teu cos.
Dos dies setmanals; dimarts 

i dijous de 18,15h a 19,15 
h.Preu 17 € mensuals.

AERÒBIC “JOVE” 
Dirigit als mes joves entre 5 i 
10 anys .Activitat dirigida on 
es barreja el joc i el ball amb 
la finalitat de aconseguir fer 
esport d’una forma amena i 
efectiva.
Dos dies Setmanals;dimarts i 
dijous de 17,15 h a 18, 15 h. 
Preu 17 € mensuals . 

PILATES  
Inscripció oberta pel  nou 
horari de 16,30h a 17,30 h  

de dilluns a divendres / llis-
ta d’espera pels horaris de 
15,30h a 16,30h i 21,30h a 
22.30h.)
Pilates es tracta d’una acti-
vitat física dirigida , basada 
en la realització d’exercicis 
de treball muscular, articular i 
postural. Es un mètode molt 
intens i efectiu amb un entorn 
relaxant, amb música de fons 
i buscant un treball integral de 
la ment i del cos.
Possibilitat d’inscripció de un, 
dos o tres dies i preu  9 €, 18 
€ i 27 € mensuals respecti-
vament.

Recordem als antics alumnes que poden passar a bus-
car el seu Títol de Graduat Escolar en horari d’oficina.
L’Escola d’Adults ha ampliat l’oferta formativa i amb 
aquest títol de Graduat Escolar poden continuar estudis 
per aconseguir la nova titulació bàsica, el Graduat en 
Educació Secundària o el curs de formació per accedir 
als Cicles Formatius.
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Torna el 
Correllengua
El Correllengua és una inici-
ativa sorgida de la societat 
civil per a la promoció de 
la llengua catalana, trans-
versal, oberta, participativa 
i popular, que té com a ob-
jectius fomentar l’ús social 
del català en tots els àmbits. 
També és una eina per do-
nar a conèixer la identitat 
catalana a les persones que, 
nouvingudes o no, encara no 
la coneixen, i una manera 
festiva i oberta de celebrar 
la catalanitat, al carrer, de 
manera desacomplexada i 
en positiu. 
 El proper 6 d’octubre, 
Premià de Mar organitza una 
sèrie d’actes amb motiu del 

Correllengua 2007. Moltes 
de les propostes pretenen 
apropar la nostra identitat 
de manera oberta i festiva 

PROGRAMACIÓ
    
• Espectacle Infantil
A les 18.00 h, a la plaça Nova

• Xocolatada infantil
A les 19.00 h, a la plaça Nova

• Lectura del Manifest 
A les 20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament

• Sopar popular 
A les 21.00 h, a la plaça de l’Ajuntament

• Concert amb el grup ELS KUMBES DEL MAMBO (versionant 
i adaptant música i cançons de Manu Chao, Lluís Llach, Quimi 
Portet, Dire Straits...amb un ritme festiu i de bon humor. Per a tots 
els públics). 
A les 22.30 h, a la plaça de l’Ajuntament

• Sessió de DJ
Després del concert, a la plaça de l’Ajuntament. 

per tal d’aconseguir millorar 
la participació de tothom i 
incrementar la cohesió social 
dels premianencs.  

Els dies 6 i 7 d’octubre, 
III edició del Mercat del Mar 
La novetat per a enguany 
és la incorporació d’una sè-
rie d’activitats en les quals 
el mar i el seus oficis seran 
els principals protagonistes. 
D’altra banda, les activitats 
es desenvoluparan a diver-
sos punts de la ciutat.
 Dissabte, dia 6 a les 
instal·lacions del port es-
portiu hi haurà la visita de 
tres grans vaixells de vela 
que recordaran el passat de 
Premià de Mar com a poble 
de capitans de mar i pesca-
dors. Una 
t r o b a d a 
d e  b a r -
ques de 
vela llatina 
farà reviu-
re les jor-
nades de 
pesca dels 
avantpas-
sats pre-
mianencs. 
Així ma-
teix, t in-
d r à  l l o c 
una sub-
hasta de 
peix, tal i 
com an-
t igament 
es feia a 
l es  l l o t -
ges, alho-
ra que els 
assistents 
es podran 
iniciar en 
l ’ e s p o r t 
de l  w in-
surf amb 
el simulador instal·lat al 
mateix port.
 El mateix dissabte, al 
Museu d’Estampació Tèxtil 
s’inaugurarà una exposició 
que amb el nom d’imatges 
de la Mar” mostrarà gràfica-
ment la vida a la mar dels 
primers premianencs.

Una fira artesanal inspirada en els antics mercats mariners
 Diumenge,  dia  7 a la 
plaça de la Sardana, hi hau-
rà una demostració d’oficis 
i fira d’artesans, amb diver-
ses actuacions en directe 
i l’estrena d’un espectacle 
mariner pel grup premia-
nenc d’havaneres “barca de 
mitjana”.
 El mateix diumenge al 
matí i a la plaça Nova es 
farà la primera trobada de 
punt d’agulla, on més de 
tres-centes participants 
d’arreu de l’estat mostraran 

aquest art 
que anti-
gament re-
al i tzaven 
les dones 
mentre els 
homes de 
la casa fei-
nejaven al 
mar.
  Aquesta 
fira, orga-
n i t z a d a 
per l’Ajun-
tament de 
P r e m i à 
d e  M a r , 
c o m p t a 
amb el su-
port i col-
laboració 
d’ Artesa-
nia Cata-
lunya, El 
M u s e u 
Marítim de 
Barcelona, 
el Consor-
ci “El Far” 
i diverses 

entitats de la població com 
el Club Nautic de Premià, 
Comerços Associats de 
Premià de Mar, Connex, 
Winsurfistes Associats de 
Premià de Mar (WAP), As-
sociació Bellamar, Asso-
ciació d’estudis cientifics i 
culturals (AECC).

PROGRAMA COMPLET
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Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya,  l’11 de 
setembre es va inaugurar a la sala  d’exposicions de Can 
Manent una exposició del fotògraf reconegut universalment 
Agustí Centelles, que durant anys va estiuejar a Premià de 
Mar.  La mostra, que s’ha fet amb l’ajut i col·laboració de 
la família d’Agustí Centelles, l’AECCi la Fundació CRIT, té 
com a punt de referència les fotografies relacionades amb 
els fets de la Guerra Civil. 

Fins al 21 d’octubre, exposició 
“Testimonis Gràfics, d’Agustí Centelles 

Gegants i 
capgrossos 
de Premià 
a la Mercè
Els gegants i capgrossos 
de Premià van participar 
com a convidats a dues 
cercaviles que es van fer a 
Barcelona, amb motiu de la 
Festa Major de la Mercè. La 
primera va tenir lloc el dia 
23, i va ser la Cavalcada 
dels Convidats, on hi van 

participar com a gegants de 
la comarca del Maresme; la 
segona, el dia 24, va ser la 
Cavalcada de la Mercè, que 
enguany portava el nom 
“Un mar gegant” i on hi van 
participar com a elements 
i figures relacionats amb 
el mar. 

La Mercè de Barcelona va comptar amb convidats premianencs

Dins el programa per a la Gent Gran, que s’impulsa 
des de al regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament, el 
darrer trimestre del mes d’octubre tindrà lloc el taller 
de risoteràpia. Es farà al Centre Cívic i és gratuït. Les 
inscripcions es poden fer a les dependències munici-
pals del carrer Unió núm. 40 fins al dia 15 d’octubre. 
Més informació al telèfon: 93.741.74.04. 

Taller de risoteràpia per a la gent gran

Espai reservat per a les entitats del municipi
A partir d’ara, totes les entitats del municipi podeu anunciar o explicar les vos-

tres activitats a través d’aquesta pàgina. 
Podeu acompanyar el text amb alguna foto. Els textos han de tenir un espai 

màxim de 10 línies, els heu de fer arribar a l’adreça 
electrònica buisanam@premiademar.cat abans del dia 20 de cada mes i han 

d’anar acompanyats d’un nom i d’un telèfon de contacte 
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Nucli Antic, 
desenvolupar un model 
coherent de barri

La densitat de població del 
nostre municipi obliga a de-
finir un urbanisme que faci 
més habitable l’espai públic. 
El cas del Nucli Antic és 
paradigmàtic. La mobilitat, 
l’aparcament i la vida social 
del barri mereixen un model 
rigorós d’adequació. El nucli 

antic viu, però, dins d’una 
indefinició pel que fa al propi 
model de barri. La política 
de prioritat invertida a fa-
vor dels vianants d’alguns 
carrers és encertada i es-
tarà en entredit si s’intenta 
alterar la pacificació del 
trànsit. Iniciatives destina-
des a reobrir carrers a la 
NII i propostes precipitades 
com el projecte de fer un 
aparcament a la plaça Nova, 
estan lluny d’ajudar a millo-
rar el barri ja que tendeixen 
a alterar un espai equilibrat. 
Cal abordar la problemàtica 
dels aparcaments amb un 
pla d’aparcaments per a 
tot el municipi, que eviti la 
concentració de pàrquings 

en una mateixa zona i que 
asseguri places fixes i ro-
tatòries en funció de les 
necessitats. Si es vol obtenir 
una dinamització comercial 
cal que aquesta s’adapti a 
l’objectiu d’un barri còmode, 
socialment viu i visualment 
endreçat. Les necessitats 
d’aparcament han de con-
viure amb les demandes de 
qualitat de vida. 
 La plaça Nova és un dels 
referents socials de Premià i 
l’ús d’aquest espai és inten-
siu. Grans, joves i petits fan 
d’aquesta plaça un àmbit 
de convivència i sociabilitat. 
La plaça Nova és patrimoni 
d’un barri i d’un poble que 
l’ha feta seva. Un espai 

consolidat i acollidor no pot 
posar-se en perill en nom 
d’una operació urbanística 
precipitada i feta al marge 
de la planificació global del 
municipi. La construcció 
d’un aparcament a la plaça 
Nova és un projecte viciat 
d’origen perquè no sorgeix 
de la planificació urbanísti-
ca pública, sinó de l’interès 
d’un promotor particular.  
 L’acceptació acrítica no-
més demostra una evident 
manca de model de mobi-
litat per part de l’Equip de 
Govern que prefereix acollir-
se a una proposta privada 
que no pas tirar endavant el 
Pla General, aturat fa més 
d’un any, que ja preveu dos 

aparcaments molt a prop del 
Nucli Antic. A més, aquest 
projecte es contradiu amb el 
Pla Especial del Nucli Antic 
que preveu la seva pacifica-
ció i l’accés de vianants i, en 
compliment del qual, s’han 
fet i encara s’estan fent 
importants inversions en 
aquesta zona. Cal recordar 
la proximitat i el fracàs de les 
places de rotació a la plaça 
de la Sardana, tenint en 
compte que l’avantprojecte 
aprovat no preveu cap plaça 
de concessió, només de 
rotació. La plaça Nova no 
tornarà a ser mai més la ma-
teixa, per molt que diguin, si 
no impedim que tirin enda-
vant aquest despropòsit. 

100 dies de govern

Sí, ja han passat dels 100 
dies des de que CiU i ERC 
van retornar als seus llocs 
de treball. I diem retornar 
perquè continuen els ma-
teixos que hi havia abans, 
amb alguna incorporació per 
part dels nous regidors, però 
els mateixos.
Ho recalquem perquè sa-

bem de l’excusa de la que 
faran ús: no hem fet res 
perquè tot just portem pocs 
mesos, fins que no estigui 
tothom familiaritzat amb les 
seves tasques..... i demés 
excuses que poden arribar 
a dir. Si tenim en compte 
que són els mateixos, per 
què encara no han fet els 
objectius de cada àrea, re-
gidoria??, perquè no tenim 
encara el Plà d’Actuació 
Municipal?? És que no van 
fer la feina quan tocava??
Els recordem que això es 
fa abans de la campanya 
amb un programa electoral 
seriós, treballat amb les as-
sociacions i entitats com va-

rem fer el socialistes, on es 
posa quins són els objectius 
concrets, des d’Educació, 
a Salut, a Medi Ambient, 
Serveis a les Persones, 
Joventut, etc. Diuen que 
ho tenen parlat, comentat, 
i que només els hi queda 
posar-ho per escrit. A què 
esperen? Ja estava parlat 
a pocs dies de prendre pos-
sessió dels càrrecs, segons 
ens van dir. Ara sembla que 
no. Aixo si, aquest mandat 
tenen un nou missatge ”les 
tres vergonyes”. No poden 
estar vivint tota la legislatura 
aixì, aquests són grans pro-
jectes que comportaran molt 
de temps i molts esforços, 

perquè depèn d’altres ad-
ministracions (Generalitat i 
Govern de lEstat), i neces-
sita del treball i recolzament 
de tots. Això no ha de ser 
l’excusa per deixar de rea-
litzar la resta de projectes 
que Premià necessita. La 
ciutat necessita el Centre 
de Serveis per les persones 
majors, pavimentació de 
carrers, millorar la neteja i 
el mobiliari de les places, a 
tots i cadascun dels barris 
de Premià... S’han de fer 
moltes actuacions, que si 
no posen remei en aquests 
propers quatres anys, ho 
deixaran de fer com ho van 
deixar de fer en els últims 

quatre anys, on a tots ens 
va quedar molt clar que no hi 
havia diners a l’Ajuntament, 
(una cançó que tots sabem i 
recordem). Ara hi ha diners 
a l’Ajuntament per anar 
pagant “la bona volun-
tat”? Per aconseguir les 
coses s’ha de deixar-se de 
paternalismes i de oratòria 
buida de continguts de la 
que en fan gala. Ja sabeu, 
ens diran, són pocs dies.., 
hi hagut la festa major.., 
l’estiu.., és que l’Ajuntament 
tanca per vacances?? Prou 
de bones paraules, el que 
necessitem són projectes, 
serveis, en definitiva, fets i 
realitats. 

La veu dels veïns

Els darrers dies podríem dir 
que a la zona del Nucli An-
tic hem viscut una situació  
que fa uns mesos no ens 
hauríem imaginat i que de 
fet molts no acabem d’en-
tendre, però que ha tingut 
la suficient força com per 

estroncar el que hauria es-
tat un procés de participació 
ciutadana que no s’ha pogut 
portar terme. 
 Ens referim a les mobi-
litzacions en contra de la 
construcció d’un aparca-
ment subterrani a la Plaça 
Nova tot just se’n va fer 
l’aprovació inicial de l’avant-
projecte pel ple del mes des 
setembre. Unes mobilitzaci-
ons que han arribat abans 
de qualsevol exposició pú-
blica de l’avantprojecte, pe-
ríode durant el qual tothom 
té dret a fer al·legacions i 
suggeriments, i quan enca-
ra no havíem tingut ni temps 
de fer-ne ni tan sols l’esbós 
del projecte, que com hem 

dit des del primer moment, 
s’havia de fer anant de la 
mà dels veïns.  
 La nostra intenció era 
endegar un procés de parti-
cipació ciutadana, el primer 
d’aquestes característiques 
al municipi, on associaci-
ons, veïns i usuaris de la 
plaça poguessin dir-li la 
seva i les seves propostes 
havien de ser recollides al 
projecte. A banda d’aquest 
procés, des de CIU teníem 
clar que el projecte havia 
de complir uns requisits 
imprescindibles, com ara el 
respecte íntegre de l’arbrat 
(fins i tot els plataners, els 
arbres més antics de la 
plaça, ni tan sols havien de 

ser trasplantats durant les 
obres), el manteniment de 
la sorra i la millora de l’espai 
d’esbarjo infantil. 
 La nostra intenció no ha 
estat mai buscar la crispació 
entre els veïns, però veient 
el mal color que agafava tot 
plegat, hem optat per fer un 
exercici de responsabilitat 
política i tirarem enrere 
l’avantprojecte. Tots con-
tents? Segurament no, però 
si més no, d’entrada  atura-
rem, o així ho esperem, la 
crispació que s’havia anat 
generat entre els veïns. A 
canvi, mirarem de buscar 
altres solucions per intentar 
millorar la manca d’aparca-
ment.

 La veu dels veïns és per 
a nosaltres fonamental, 
sempre ho hem dit i ara ho 
acabem de demostrar. La 
participació ciutadana, el 
diàleg i la transparència són 
els grans pilars del saber 
governar. Malauradament, 
en aquest cas, el diàleg 
pràcticament ha anat en 
una sola direcció, perquè 
aquells als quals els inte-
ressava fer soroll no han 
volgut entendre que abans 
de decidir res sobre al futur 
de la Plaça Nova volíem 
saber què en pensaven els 
veïns. Però està clar que, 
en determinades situacions, 
només sentim allò que ens 
interessa sentir. 
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Inici de curs

Encetem un nou curs després 
del parèntesi de les vacances i 
les darreres eleccions munici-
pals s’allunyen en el temps. El 
vot del ciutadà no és la única 
via d’expressió participativa 
en els afers col·lectius; la so-
cietat civil també s’expressa, 
entre d’altres formes, a través 
de les associacions veïnals 

fent arribar al poder polític la 
seva veu de forma articulada. 
Properament la Coordinadora 
es reunirà amb l’ Alcaldia com 
periòdicament en els darrers 
mesos. El diàleg ha estat 
fluid;  interessa, però, la reso-
lució efectiva de les qüestions 
plantejades. Per això aquest 
resum presenta la forma de 
preguntes obertes a l’espera 
de resposta satisfactòria.

1-¿Quan tindran resposta 
les al·legacions presentades 
al POUM aprovat inicialment 
en el Ple de l’Ajuntament del 
passat 21 de juny de 2006? 
2-¿Quina és la situació urba-
nística de “Can Sempere”?  
¿En quins termes s’ha plan-

tejat la demanda presentada 
pel promotor?
3-¿Es respectarà l’arbrat de 
la plaça Nova on recentment 
s’ha aprovat la construcció 
d’un pàrquing?
4-¿Es va emetre l’informe 
previ preceptiu per part de 
l’Ajuntament amb ocasió de la 
darrera actuació del Ministeri 
de Foment a la NII? ¿En quins 
termes?
5-¿Per què no s’acompleix 
l’Ordenança Municipal en 
relació a les subvencions 
destinades a la conservació 
del patrimoni arquitectònic de 
Premià de Mar? 
6-¿Quan s’executarà la par-
tida pressupostària contem-
plada en diversos exercicis 

fiscals de l’Estat i destinada a 
la construcció del BAIXADOR 
de CAN POU? ¿S’obligarà a 
la RENFE a actuar subjec-
tant-se al planejament urba-
nístic existent en relació a les 
tanques de l’estació? 
7-¿Quina és la qualificació 
urbanística del solar del ca-
rrer Joan Prim a l’alçada del 
carrers  de la Merçè i  del 
Pilar? 
8-¿Es pensa perllongar els 
cinquanta metres de vorera 
inexistent de la carretera de 
Premià de Dalt a l’alçada dels 
terrenys agrícoles de Can 
Torrents?
9-¿S’han fet gestions davant 
de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt en relació a la torre 

publicitària ubicada al costat 
del camí del Mig prop de la ca-
rretera de Premià de Dalt? 
10-¿Podria actuar la Guàrdia 
Urbana impedint el doble 
aparcament en el carrer  de 
Núria a l’alçada del conces-
sionari de la Ford? ¿Es pensa 
disminuir la velocitat dels ve-
hicles al seu pas per la guar-
deria del carrer del Pilar?
11-¿Què pensa fer l’autoritat 
municipal davant les amena-
ces i l’ agressió física infringi-
des a veïns del  barri de Sta. 
Maria i Sta. Anna Tió ?
12-¿Quins raonaments jurí-
dics utilitza el Tribunal Suprem 
en la sentència desfavorable 
al Pla d’Usos del Port de Pre-
mià de Mar? 

Sense participació 
ciutadana no 
hi ha projecte

Esquerra Premià de Mar ha 
donat suport a l’aprovació d’un 
avantprojecte d’aparcament 
soterrat a la plaça Nova. La 
iniciativa sorgeix perquè una 
empresa ofereix al municipi 
realitzar les obres, a canvi de 
la gestió del percentatge que es 
determini de places rotatòries, 
sense cap cost per a les arques 
municipals. També s’urbanit-
zarien els carrers adjunts i es 

conservaria i restituiria l’arbrat 
existent, accions finançades pel 
mateix projecte. En un municipi 
com Premià de Mar, sense 
indústria suficient i amb uns 
recursos econòmics precaris, 
una oferta similar és digna de 
ser estudiada.
 El que s’ha aprovat és 
simplement un estudi per va-
lorar la viabilitat del projecte. 
Posteriorment a l’emissió dels 
informes tècnics correspo-
nents i sota un procés de par-
ticipació ciutadana, Esquerra, 
com a membre del govern 
municipal, hagués decidit 
donar-hi suport o no. L’estudi, 
per tant, no ens compromet a 
res i tampoc no és vinculant. 
Un sector de la població 

s’ha mobilitzat perquè està 
preocupada majoritàriament 
per com quedarà la possible 
plaça Nova, com es respec-
taran els seus jardins i quins 
usos socials mantindrà. Des 
d’Esquerra aprovem aques-
ta legítima desconfiança en 
defensa del benestar comú 
- malgrat que lamentem una 
certa politització de la plata-
forma i la desinformació que 
alguns membres han fomen-
tat de forma interessada entre 
els veïns - i és més, ens fem 
nostres les seves reivindicaci-
ons. Per tant, des d’Esquerra 
només haguéssim votat a 
favor del projecte si:
- Els informes tècnics sol-
licitats fossin positius.

- El diàleg amb la ciutada-
nia, a traves d’un dels primers 
processos participatius a Pre-
mià, hagués recollit les seves 
inquietuds i propostes.
- Que aquestes propostes 
ciutadanes, haguessin estat 
traslladades al projecte de la 
nova plaça Nova.
 Prèviament al procés de 
participació que s’hagués 
portat a terme, amb debats 
amb les associacions i els 
col·lectius d’usuaris de la 
plaça, Esquerra tenia algunes 
condicions a considerar i que 
el projecte havia que complir 
per tal de donar l’ aprovació 
definitiva a la remodelació:
- El respecte íntegre de l’ar-
brat, exigint totals garanties a 

l’empresa executora en cas 
de necessitat de trasplanta-
ment temporal durant l’obra.
- Habilitació d’espais alterna-
tius d’esbarjo per als infants.
- Eliminació de barreres 
arquitectòniques
 Esquerra ha defensat i 
defensarà la veu de la ciuta-
dania, ja que com a partit amb 
vocació assembleària, proper a 
la gent, és membre del govern i 
té capacitat de decidir. Tot i així, 
responsables de portar a terme 
el procés de participació ciuta-
dana han desaconsellat el seu 
inici, donada la crispació gene-
rada entre els veïns d’aquest 
indret. Fet que ha determinat 
la nostra decisió de què sigui 
retirat l’avantprojecte.

Carta de los 
premianenses: 
Parodias y N-II

Queridos conciudadanos, 
pasamos hoy a publicar dos 
cartas, de las numerosas que 
hemos recibido en nuestro 
e-mail patrickpopular@tel
efonica.net, en las cuales 
nos hacemos partícipes de 
vuestras inquietudes y nos 
convertimos en vuestra voz 
y representación.
 Primero el Sr. JOSE HE-
RRERO desde el barrio Tar-

ter- Maresme nos dice lite-
ralmente: “PARODIAS : Sí, 
si. Ha leído bien, porque una 
parodia es lo que se repre-
sentó, en la toma de posesión 
del sr. Alcalde y concejales 
electos de nuestro consisto-
rio, y enumero su falta de se-
riedad y rigor en el protocolo 
a seguir. Puntualizo: falta de 
ética, con la ausencia de la 
bandera nacional y la bande-
ra local sucia. En el acto de 
juramento de los concejales, 
tendrían que haber respetado 
la constitución, con su fórmula 
prometo o juro, y no leernos 
el Quijote, lo cual me pareció 
grotesco. Sala insuficiente, 
sonorización penosa, y atro-

pellos en la votación. Lo que 
se hizo bien fue la toma del 
bastón de mando, ofrecida 
por la sra. Aurora Juvé en 
representación del pueblo, 
la cual estuvo a la altura. En 
conclusión: más seriedad y 
rigor con todos Sr. Alcalde y 
concejales, para el pueblo de 
Premiá.”.
 A continuación la Sra. PA-
QUITA INAREJOS, licenciada 
en Ha del Arte, desde el barrio 
de Can Pou:
 “la N-II: Los usuarios ha-
bituales de la N-II, estamos 
atónitos ante la remodelación 
efectuada en el tramo del Ma-
resme. Suponemos que ello 
obedece a la intención de dar 

solución a los problemas, que 
desde hace años produce 
su paso por estos pueblos, 
como han sido sus numero-
sos accidentes con víctimas 
mortales. Puntos oscuros: 
1o las incorporaciones a la 
N-II excesivamente cortas. 
2o. Nuevo sistema de señali-
zación que somos incapaces 
de interpretar. 3o. Rotondas 
con acceso en doble carril y 
salida con un solo carril. 4. 
Barreras arquitectónicas de 
cemento, que cuando llueva 
se convertirán en piscinas y 
en caso de accidente impedi-
rán el paso. Suponemos que 
las intenciones son buenas, 
pero la mayoría pensamos 

que la verdadera solución 
pasa por liberar o rescatar el 
peaje de la autopista, o dar 
otra alternativa viable.”.
 Desde el PARTIDO PO-
PULAR de PREMIA DE MAR, 
queremos agradecer a todos 
vuestra colaboración, y hace-
mos nuestras vuestras reivin-
dicaciones,  sobre la N-II, la 
falta de la bandera española, 
no sólo en la sala de plenos, 
sino también en el balcón 
del ayuntamiento, y otros 
temas que os preocupan, 
como el llegar a final de 
mes, la subida de las hi-
potecas, el  Apeadero, el 
estado de las calles o la 
falta de aparcamientos.



Octubre 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

Imatges de la Mar 
Exposició dins el 
programa d’activitats 
de la “Fira del Mar”
L’exposició mostra 
diversos aspectes de la 
marina de Premià, 
amb objectes i obra 
gràfica de la costa 
premianenca. 
Inauguració: dissabte 6 
d’octubre, a les 18.00h, 
amb demostracions d’es-
tampació. 
Fins al 20 de desembre, 
al Museu 
de l’Estampació.
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar, AECC i 
Fundació Crit
Col·labora: Ajuntament 
de Premià de Mar 

Exposició homenatge a 
Agustí Centelles Ossó
Enguany i amb l’ajut i 
col·laboració de la famí-
lia de l’Agustí Centelles, 
l’AECC Fundació CRIT,  
volen rendir homenatge 
a un estiuejant premi-
anenc, un fotògraf de 
coneixença universal. El 
seu punt de referència, 
les fotografies relacio-
nades amb els fets de 
la guerra civil. Més enllà 
d’aquests fet que li dona-
ren projecció històrica, hi 
ha un treball diari darrera 
la càmera i també una 
presència activa en les 
publicacions del seu 
temps.
Fins al 21 d’octubre, 
a Can Manent
Organitza:  
AECC – Fundació CRIT

Dissabte 6
CORRELLENGUA 2007
CONSULTEU EL PROGRAMA 
COMPLET A LA PÀGINA 12

Dissabte 6 i diumenge 7 
MERCAT DEL MAR
CONSULTEU EL PROGRAMA 
COMPLET A LA PÀGINA 12

Diumenge 7
Museu d’Estampació Tèxtil
Com cada primer diumenge de mes, 
el museu està obert en horari de matí.
El Museu de l’Estampació Tèxtil de Premià de Mar, situat 
a l’antiga fàbrica del Gas, ofereix una exposició permanent 
que reflecteix l’evolució de les tècniques d’estampació al 
nostre país.
Més informació a www.epremia.net/premia/museu/inici.htm

Dimecres 10
Concert d’inauguració del curs 2007-2008
A càrrec dels alumnes de l’Escola
19.00 h, a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 19 
Rumba Catalana Tribut 
Amb Los Manolos + Gertrudis + Las Mirandas
22.30 h, plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Joventut
Dues generacions de rumberos han creat un 
espectacle, que durant gairebé dues hores 
repassarà les cançons més emblemàtiques del 
gènere, recuperant temes de Peret, Gato Pérez 
o El Pescailla entre molts d’altres. 

Dissabte 20
Cabaret Manila 
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre
Recital poètic amb l’espectacle de cabaret com a fil conduc-
tor. Deu poetes amb textos originals fan un recorregut àgil i 
directe per les emocions, l’humor i les paradoxes de la vida.

Eixos  
A càrrec de Miquel Gil 
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura
Miquel Gil segueix imparable en la seva tasca d’anar bus-
cant i trobant textures, maneres, colors i sabors nous per 
seguir cantant les lletres que escriuen els joves poetes en 
llengua catalana. Ara, obre la finestra per fer entrar aire i 
llum a les noves cançons, que en forma del nou disc Eixos, 
presentarà com a novetat des de la primavera de 2007.
Podeu comprar les entrades 1 hora abans a la taquilla del 
Centre Cívic   
Preu entrada: 5 €
Preu amb descompte: 3 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a enti-
tats conveniades i a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a 
joves que celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2007. 
Totes les entrades només es podran adquirir en horari de 
taquilla.

Diumenge, 21  
Visita al Centre de Recuperació d’Animals Marins
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic, a peu
Organitza: Regidoria de Cultura

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció. Cal confir-
mar assistència al telèfon 93 752 99 90.

Karoli, l’home roda                                   
teatre de carrer
A càrrec del professor Karoli
12.00 h, a la plaça Ernest Lluch
Organitza: Regidoria de Cultura
Un personatge incombustible, el professor Karoli, es des-
plaça dins d’una sola roda amb moto, combinant l’enginy 
amb la presentació d’artilugis amb rodes.
En cas de pluja aquest espectacle es realitzarà al Centre 
Cívic, el mateix dia i hora. Aforament limitat de 90 perso-
nes.

Divendres 26
Sessió de SingStar
Tu també ets d’aquells que quan comença no pot parar? 
D’aquells a qui se’ls enganxa el micròfon a la mà? Que 
practica a casa per poder fer més
punts perquè li diguin superestrella! Fas competicions 
amb els col·legues que fan història? Sí sí, parlem del 
Singstar! Els tindrem tots, el poprock, el dels 80, el dels 
“40 principales”,... Totes les cançons perquè ens demos-
tris com n’ets de crack al Singstar.
22.30 h, Centre Cívic

Dissabte 27
La millor nit de la teva vida 
Del Teatre Nacional de Catalunya 
i Versus & Cia
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura
A La millor nit de la teva vida, tres personatges s’enfron-
ten a les renúncies acumulades, al record implacable 
d’algun instant en què van dir «aquesta és la millor nit de 
la meva vida», i a la recerca constant d’una nova nit que 
els motivi a pronunciar novament aquestes paraules. 
Podeu comprar les entrades 1 hora abans a la taquilla del 
teatre 
Preu entrada: 10 €
Preu amb descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a 
entitats conveniades i a joves fins a 25 anys. Entrada 
gratuïta a joves que celebrin el seu 18è aniversari durant 
l’any 2007. 
Totes les entrades només es podran adquirir en horari de 
taquilla.

Diumenge  28
El soldadet de plom                                            
Companyia  Festuc Teatre
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Country a la plaça de la Sardana 
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Country
18.00 h, taller de danses
19.30 h, ball obert a tothom
Organtiza: AVECA

Dimarts 30
Auditori viu
Audició a càrrec d’alumnes de l’Escola
18.30 h, a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música


